
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Posyandu  

1. Pengertian posyandu  

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) 

 

2. Kegiatan Pelayanan Posyandu  

1) Kegiatan posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan 

pengembangan/pilihan. Kegiatan utama mencakup (Kemenkes RI, 2012) : 

a. Kesehatan ibu dan anak  

Pelayanan yang diberikan posyandu kepada ibu hamil yaitu 

pemeriksaan kehamilan. Tak hanya pemeriksaan, ibu hamil juga dapat 

melakukan konsultasi terkait persiapan persalinan dan pemberian Air Susu Ibu 

atau yang sering disebut ASI. Setelah melahirkan, ibu juga bisa mendapatkan 

suplemen vitamin A, vitamin B, dan zat besi yang baik dikonsumsi selama 

menyusui bayinya, serta pemasangan alat kontrasepsi (KB) di posyandu. 

Pelayanan bayi dan balita.. Jenis pelayanan yang diselenggarakan 

posyandu untuk balita mencakup penimbangan berat badan, pengukuran tinggi 

badan dan lingkar kepala anak, evaluasi tumbuh kembang, serta penyuluhan 

dan konseling tumbuh kembang. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dicatat 

di dalam buku KIA atau KMS. 

https://www.alodokter.com/rutin-menimbang-berat-badan-anak-upaya-deteksi-dini-gizi-kurang
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b. Keluarga berencana  

Pelayanan keluarga berencana atau KB di posyandu umumnya 

diberikan oleh kader dalam bentuk pemberian kondom dan pil KB. Sedangkan, 

suntik KB hanya dapat diberikan oleh tenaga puskesmas. Apabila tersedia 

ruangan dan peralatan yang menunjang serta tenaga yang terlatih, posyandu 

juga dapat dilakukan pemasangan IUD dan implan. 

 

c. Imunisasi  

Imunisasi wajib merupakan salah satu program pemerintah yang 

mengharuskan setiap anak usia di bawah 1 tahun untuk melakukan vaksinasi. 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menetapkan ada 5 jenis 

imunisasi yang wajib diberikan, yaitu imunisasi hepatitis B, polio, BCG, 

campak, dan DPT-HB-HiB. Dalam hal ini, posyandu menjadi salah satu pihak 

yang berhak menyelenggarakan program imunisasi tersebut. Tak hanya anak, 

ibu hamil pun juga dapat melakukan vaksinasi di posyandu, misalnya vaksinasi 

tetanus, hepatitis, dan pneumokokus. 

 

d. Gizi  

Melalui kegiatan pemantauan gizi, posyandu berperan penting dalam 

mencegah risiko masalah gizi  pada anak. Pelayanan gizi di posyandu meliputi 

pengukuran berat dan tinggi badan, deteksi dini gangguan pertumbuhan, 

penyuluhan gizi, dan pemberian suplemen. Apabila ditemukan ibu hamil 

dengan kondisi kurang energi kronis (KEK) atau balita yang pertumbuhannya 

tidak sesuai usia, kader posyandu dapat merujuk pasien ke puskesmas. 

 

e. Pencegahan dan penanggulangan diare  

Pencegahan diare dilakukan oleh posyandu  melalui penyuluhan 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sedangkan, penanganan diare 

dilakukan melalui pemberian oralit. Apabila diperlukan penanganan lebih 

lanjut, petugas kesehatan dapat memberikan suplemen zinc. 

https://www.alodokter.com/beragam-manfaat-dan-kelebihan-kontrasepsi-iud
https://www.alodokter.com/ingin-memakai-kb-implan-pastikan-dulu-di-sini
https://www.alodokter.com/daftar-imunisasi-wajib-yang-harus-didapat-si-kecil
https://www.alodokter.com/bahaya-kekurangan-energi-kronis-pada-ibu-hamil
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2) Kegiatan pengembangan/pilihan, masyarakat dapat menambah kegiatan 

baru disamping lima kegiatan utama yang telah ditetapkan, dinamakan 

posyandu terintegrasi. Kegiatan baru tersebut misalnya : 

a. Bina Keluarga Balita ( BKB ) 

b. Tanaman Obat Keluarga ( TOGA ) 

c. Bina Kelurga Lansia ( BKL ) 

d. Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) 

e. Dan berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya  

 

3) Pelaksanaan Layanan Posyandu  

Pada hari buka posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 

meja yaitu: 

Tabel 1.  

Pelaksanaan Layanan Posyandu  

MEJA KEGIATAN PELAKSANA 

Meja I Pendaftaran Kader 

Meja II Penimbangan Kader 

Meja III Pengisian KMS Kader 

Meja IV 

Penyuluhan 

perorangan 

berdasarkan KMS 

Kader 

Meja V Pelayanan Kesehatan Petugas Kesehatan 

Petugas pada meja I sampai IV dilaksanakan oleh kader sedangkan meja V 

merupakan meja pelayanan medis (Depkes RI, 2006) 

 

3. Kriteria Posyandu  

Untuk mengetahui tingkat perkembangan Posyandu, telah 

dikembangkan metode dan alat telaah perkembangan Posyandu, yang dikenal 

dengan nama Telaah Kemandirian Posyandu (Depkes RI, 2006) Kriteria 

Posyandu secara umum dapat dibedakan atas 4 jenis, yaitu: 
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1) Posyandu Pratama 

Yaitu Posyandu yang masih belum mantap, kegiatannya belum bisa rutin 

setiap bulan dan kader aktifnya masih terbatas Posyandu pratama adalah 

posyandu yang memenuhi kriteria: 

a. Frekuensi penimbangan kurang dari 8 kali pertahun 

b. Rata-rata jumlah kader yang bertugas pada han buka posyandu kurang dan 

5 orang 

 

2) Posyandu Madya 

Yaitu Posyaridu yang sudah melaksanakan penimbangan lebih dari & 

kali pertahun, dengan rata-rata jurnlah kader yang bertugas pada hari buka 

posyandu adalah 5 orang. Tapi cakupan program utamanya kurang dari 50%. 

Posyandu madya memiliki kriteria: 

a. Frekuensi penimbangan 8 kali atau lebih pertahun 

b. Rata-rata jumlah kader yang bertugas pada hari buka posyandu 5 orang atau 

lebih 

c. Rata-rata cakupan D/S dan cakupan kumulatif KB KIA dan imunisasi 

d. kurang dari 50% pertahun. 

 

3) Posyandu Purnama 

Yaitu. Posyandu yang sudah melaksanakan penimbangan lebih dari 8 

kali pertahun, rata-rata jumlah kader yang bertugas pada hari buka posyandu 

adalah 5 orang atau lebin. Cakupan program utamnya lebih dari 50% sudah ada 

program tambahan dan mungkin ada dana sehat yang sederhana. Jadi posyandu 

purnama memiliki kriteria : 

a. Frekuensi penimbangan 8 kali atau lebih pertahun. 

b. Rata-rata jumlah kader yang bertugas pada hari buka posyandu 5 orang atau 

lebih 

c. Rata-rata cakupan D/S dan cakupan kumulatif, KB, KIA dan imuniasai 50% 

atau lebih pertahun 



10 
 

d. Sudah ada program tambahan antara lain: pemberantasan penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut, Pemberantasan Penyakit Menular, 

pemberantasan sarang nyamuk, Dana Sehat, dll. 

e. Cakupan dana sehat <50% KK 

 

 

4) Posyandu Mandiri 

Yaitu posyandu yang sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, 

cakupan program bagus, ada program tambahan dan cakupan dana sehat telah 

menjangkau >50% KK. Jadi Posyandu Mandini memliki kriteria yaitu: 

a. Frekuensi penimbangan 8 kali atau lebih pertahun 

b. Rata-rata jumlah kader yang bertugas pada hari buka posyandu 5 orang atau 

lebih 

c. Rata-rata cakupan D/S dan cakupan kumulatif KB, KIA, dan imunisasi 50% 

atau lebih pertahun  

d. Sudah ada program tambahan antara lain: pemberantasan penyakit Infeksi 

Saluran Pernapasan Akut, Pemberantasan Penyakit Menular, 

Pemberantasan Sarang Nyamuk, Dana Sehat, dll. 

e. Cakupan dana sehat >50% KK. 

 

4. Manfaat Posyandu 

Berikut merupakan manfaat posyandu bagi masyarakat dan kader (Kemenkes 

RI, 2012)  

1) Bagi masyarakat :  

a. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan 

kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. 

b. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang 

atau gizi buruk. 

c. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul Vitamin A. 

d. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. 

e. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah 

darah (Fe) serta imunisasi Tetanus Toksoid (TT). 
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f. lbu nifas memperoleh kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah (Fe). 

g. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. 

h. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan 

ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. 

i. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi dan 

anak balita. 

 

2) Bagi kader : 

a. Mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu dan lebih lengkap. 

b. Ilkut berperan secara nyata dalam perkembangantumbuh kembang anak 

balita dan kesehatan ibu  

c. Citra diri meningkat di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya 

dalam bidang kesehatan. 

d. Menjadi panutan karena telah mengabdi demi pertumbuhan anak dan 

kesehatan ibu. 

 

5. Waktu dan Penyelenggaraan Posyandu  

1) Pengelola Posyandu 

Dalam penyelenggaraannya, pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh 

masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus posyandu 

sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. (Kemenkes RI, 

2012) 

Berikut ini beberapa kriteria pengelola Posyandu :  

a. Sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat. 

b. Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi,  dan mampu memotivasi 

masyarakat. 

c. Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. 
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2) Waktu dan Lokasi Posyandu 

Penyelenggaraan Posyandu sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan. 

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

Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Posyandu 

berlokasi di setiap desa/kelurahan/ RT/RW atau dusun, salah satu kios di pasar, 

salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun oleh swadaya 

masyarakat. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada di 

lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Kemenkes RI, 2012) 

 

 

6. Indikator Pencapaian Program Posyandu  

Indikator keberhasilan posyandu tergambar melalui cakupan SKDN, yaitu : 

S : Jumlah seluruh balita yang ada di wilayah kerja posyandu  

K : Jumlah balita yang terdaftar dan memiliki KMS  

D : Jumlah balita yang datang dan ditimbang.  

N : Jumlah balita yang naik berat badannya  

Indikator cakupan program Posyandu merupakan indikator pokok untuk 

mengukur keberhasilan kegiatan program posyandu, antara lain (Damayanthi, 

Evy, 2014) : 

1) Liputan Program ( K/S ) 

Liputan program ini merupakan persentase hasil perbandingan antara 

jumlah balita yang mempunyai KMS atau mengikuti program UPGK (K) dengan 

jumlah seluruh balita yang ada di wilayah tersebut (S). Jika dirumuskan, 

besarnya liputan program ini adalah : 

Liputan Program = K/S  X  100% 

 

2) Tingkat Kelangsungan Penimbangan ( D/K ) 

Tingkat kelangsungan penimbangan adalah persentase hasil perbandingan 

antara jumlah balita yang mempunyai KMS dan ditimbang (D) dengan jumlah 

balita yang mempunyai KMS atau mengikuti program UPGK. Jika dirumuskan, 

besarnya tingkat kelangsungan penimbangan adalah sebagai berikut: 

Tingkat Kelangsungan Penimbangan = D/K X 100%  
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3) Dampak Program ( N/D ) 

Indikator dampak program dihitung berdasarkan perbandingan antara 

jumlah balita yang naik timbangannya dengan balita yang datang dan ditimbang. 

Jika dirumuskan, besarnya dampak program adalah sebagai berikut: 

Dampak Program = N/D X 100% 

 

4) Tingkat Pencapaian Program ( N/S ) 

Nilai tingkat pencapaian program diperoleh dari perbandingan antara 

jumlah balita yang mengalami kenaikan berat badan (N) dengan jumlah seluruh 

balita yang ada di wilayah tersebut (S). Jika dirumuskan, besarnya tingkat 

pencapaian program adalah sebagai berikut: 

Tingkat pencapaian program = N/S X 100 

 

5) Partisipasi masyarakat ( D/S ) 

Angka partisipasi masyarakat atau partisipasi penimbangan merupakan 

perbandingan antara jumlah balita yang mempunyai KMS dan mengikut 

penimbangan (D) dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah tersebut (S). 

Jika dirumuskan, besarnya angka partisipasi penimbangan ini adalah sebagai 

berikut: 

Partisipasi masyarakat = D/S X 100% 
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B. Patisipasi Masyarakat  

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat  

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) 

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. (Notoatmodjo, Soekidjo, 2010) 

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) 
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2. Tujuan Partisipasi Masyarakat  

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). 

 

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat  

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ke posyandu 

yaitu pertama, Usia ibu yang mempunyai balita, Umur ibu merupakan salah satu 

yang berkaitan dengan pola pengasuhan anak, dimana usia merupakan satu hal 

yang identik dengan pengalaman dan pengetahuan seseorang. Bahwa pada ibu 

yang berumur muda dan baru memiliki anak akan cenderung memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap anak mereka, sering bertambahnya usia, 

betambah kesibukan dan bertambah jumlah anak maka ini akan mempengaruhi 

motivasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk anak. 

(Hartono, S, 2010) 

Kedua, Pengetahuan. karena melalui pengetahuan itu seseorang akan 

mengetahui bahwa sesuatu itu baik dan bermanfaat bagi dirinya maupun anggota 

keluarganya, sehingga jika ia mengetahui sesuatu itu baik dan bermanfaat bagi 

dirinya, maka akan mendorong atau menggerakkan seseorang itu untuk 

melakukan sesatu seperti yang diketahuinya tersebut. Mereka yang tidak 

mengetahui manfaat atau untung ruginya tentang sesuatu, tidak akan terdorong 

atau tergerak untuk melakukan sesuatu, meski bermanfaat dan baik bagi dirinya. 

(Fitrianti, 2012) 

Ketiga, pendidikani ibu. Pendidikan merupakan faktor yang sangat 

penting untuk memberikan kemampuan berfikir, menelaah dan memahami 

informasi yang diperoleh dengan pertimbangan yang lebih rational dan 
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pendidikan yang baik akan memberikan kemampuan yang baik pula dalam 

mengambil keputusan tentang kesehatan keluarga (Hartono, S, 2010). 

Keempat, Pekerjaan orang tua. pekerjaan memiliki hubungan erat 

dengan terjadinya kunjungan ibu balita ke posyandu, ibu balita yang bekerja 

tidak memiliki cukup waktu untuk membawa balita nya ke posyandu di 

bandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, dia akan lebih memiliki banyak 

waktu untuk membawa balitanya ke posyandu (Fitrianti, 2012). 

Kelima, Jarak rumah keposyandu, jika jarak rumah ke posyandu terlalu 

jauh maka orang tua juga akan enggan untuk mengantarkannnya, namun jika 

orang tua yang memiliki kesadaran yang bagus tentang kesehatan anaknya, jarak 

rumah tidak akan mempengaruhi orang tua untuk mengantarkannya anaknya ke 

posyandu. Presentasi ibu balita yang tidak aktif ke posyandu lebih banyak pada 

ibu balita yang bertempat tinggal jauh dari posyandu dibandingkan dengan ibu 

balita yang bertempat tinggal dekat dengan posyandu (Chandra & Humaedi, 

2020). 

Selain itu menurut  (Ife & Tesoriero, 2008)  faktor-faktor yang mempengaruhi 

partisipasi, antara lain: 

1) Penghargaan 

Berbagai bentuk partisipasi harus diakui serta dihargai. Ini akan semakin 

membuat masyarakat untuk terdorong dalam berpartisipasi. 

 

2) Dukungan struktur masyarakat 

Di dalam proses partisipasi, struktur masyarakat di lingkungan tersebut tidak 

mengucilkan setiap orang yang turut berpartisipasi. Lingkungan masyarakat 

tersebut harus mendukung kelemahan yang mungkin ada di dalam diri setiap 

warganya, seperti ketidakpercayaan diri, lemah dalam berpikir atau berkata-kata. 

 

3) Dukungan sarana 

Seseorang dalam berpartisipasi harus juga didukung dalam partisipasinya, 

seperti ada sarana transportasi. Kemudian kemudahan untuk mengakses lokasi 

atau tempat kegiatan harus diperhitungkan, begitu pula dengan waktu 

pelaksanaan kegiatannya. 
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4) Kebutuhan masyarakat 

Orang-orang akan berpartisipasi apabila mereka merasakan isu atau aktivitas-

aktivitas yang dilakukan merupakan hal yang penting. Masyarakat akan merasa 

isu tersebut penting ketika sesuai dengan kebutuhan yang dirasakannya. 

 

4. Penilaian Partisipasi Masyarakat Di Posyandu 

Indikator ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program 

kegiatan posyandu. Angka partisipasi masyarakat atau partisipasi penimbangan 

merupakan perbandingan antara jumlah balita yang mempunyai KMS dan 

mengikut penimbangan (D) dengan jumlah seluruh balita yang ada di wilayah 

tersebut (S). Jika dirumuskan, besarnya angka partisipasi penimbangan ini 

adalah sebagai berikut: 

Partisipasi masyarakat = D/S X 100% 
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