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Keterangan : 

   : Diteliti 

 

Gambar 1. Bagan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi 

Masyarakat Di Posyandu  

 

Penjelasan : 

 Berdasarkan kerangka konsep yang telah disajikan diatas, dapat 

diketahui bahwa partisipasi masyarakat diposyandu  dapat dipengaruhi oleh 

beberapa factor. Pendidikan orang tua anak, semakin tinggi pendidikan 

seseorang, tentunya seseorang akan semakin berkemampuan atau berkompeten, 
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dengan demikian seseorang yang memiliki pedidikan yang tinggi akan mengerti 

akan pentingnya kesehatan anak yang bisa didapatkan dengan berkunjung ke 

posyandu untuk menimbang balita atau untuk mendapatkan imunisasi.  

 Pengetahuan orang tua anak tentang pentingnya mengajak anak ke 

posyandu  mempengarui orang tua untuk mengajak anaknya ke posyandu karena 

seseorang yang memiliki pengetahuan yang memadai akan mengerti tentang 

kesehatan anaknya sehingga seseorang akan lebih aktif untuk mengantarkan 

anaknya ke pelayanan kesehatan yang optimal pada anaknya. Mereka yang tidak 

mengetahui manfaat atau untung ruginya tentang sesuatu, tidak akan terdorong 

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

 Jarak rumah ke posyandu akan mempengaruhi orang tua anak untuk 

mengantarkan anaknya ke posyandu, 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. 

 Pekerjaan orang tua anak juga mempengarui orang tua anak untuk 

mengajak anaknya ke posyandu, apalagi kegiatan posyandu dilaksanakan pada 

hari sibuk akan menyebabkan orang tua yang memiliki pekerjaan yang sibuk 

akan memilih untuk bekerja dari pada mengantarkan anaknya ke posyandu.  

 Umur orang tua anak juga akan mempengaruhi orang tua anak utuk 

mengajak anaknya ke posyandu, 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 
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B. Variabel Penelitian  

1. Variabel dependen (terikat) adalah Partisipasi Masyarakat  

2. Variabel independen (bebas) adalah Pendidikan orang tua anak, 

Pengetahuan orang tua anak tentang posyandu, Jarak rumah ke posyandu, 

Pekerjaan orang tua, dan Umur orang tua anak.  
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