
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil  

1. Besarnya Proporsi Partisipasi Masyarakat Di Posyandu  

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). Berdasarkan kriteria 

inklusi, diperoleh banyaknya jurnal yang melaporkan partisipasi masyarakat 

sebanyak 7 (tujuh) jurnal seperti disajikan pada table 2. 

 

Tabel 2 

Hasil Proporsi Partisipasi Masyarakat  

Peneliti  Tahun  Proprorsi Partisipasi 

Masyarakat  

Susi Fitrianti 2012 42,2% 

Poengky Nouse Asta dan T. 

Samsul Alam 
2017 53,3% 

A.A. Kompiang Ngurah 

Darmawan 
2017 45,2% 

Sishayati  Dan J.Supadi 2016 50% 

Wahyudi Diagama, Yufitriana 

Amir, dan Yesi Hasneli 
2019 38,0% 

Reihana, dan Artha Budi Susila 

Duarsa 
2016 54,8% 

La Ode Muhamad Syahrir, Andi 

Fajriansi, dan H.Burhanuddin 

Latief 

2013 67,5% 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proporsi partisipasi 

masyarakat berkisar antara 38,0% hingga 67,5%.  Yang terendah persentase 

proporsi partisipasi masyarakat yaitu 38,0% pada penelitian  (Diagama, Amir, & 

Hasneli, 2019), dan persentase proporsi partisipasi masyarakat yang tertinggi 

yaitu 67,5% pada penelitian  (Syahrir, Fajriansi, & Latief, 2013).  

 

2. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat Di 

Posyandu 

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, 

Susi, 2012), dan Jarak rumah keposyandu (Chandra & Humaedi, 2020). 

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 75 sampel penduduk 

wilayah kerja salah satu puskesmas kelurahan di Jakarta Utara yang dipilih 

secara teknik Accidental Sampling diketahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan partisipasi masyarakat di posyandu yaitu Pengetahuan, Jarak Posyandu, 

Peran kader, dan Peran tenaga kesehatan  (Fitriyah, Purbowati, & Follona, 2018)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 64 sampel penduduk 

Wilayah Kerja Posyandu Teratai Kelurahan Puhun  dipilih menggunakan jenis 

penelitian survei analitik dengan desain cross sectional  diketahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di posyandu yaitu Pekerjaan 

ibu balita, Pengetahuan  ibu balita, dan Dukungan keluarga  (Fitrianti, Susi, 

2012)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 83 sampel penduduk 

wilayah kerja Puskesmas Tamalanrea Makassar dipilih secara teknik probability 

Sampling diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi 

masyarakat di posyandu yaitu Pendidikan ibu, Pengetahuan ibu, Peran kader, 

dan Revitalisasi posyandu (Syahrir, Fajriansi, & Latief, 2013)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 60 sampel penduduk Desa 

Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar yang dipilih secara purposive 

sampling diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi 
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masyarakat di posyandu yaitu Usia ibu balita, Pendidikan ibu balita, Pekerjaan 

ibu balita, dan Penghasilan keluarga perbulan (Asta & Alam, 2017)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 155 sampel penduduk Desa 

Pemecutan Kelod yang dipilih secara Simple Random Sampling diketahui 

faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di posyandu 

yaitu Umur orang tua, Pekerjaan orang tua, Pendidikan orang tua, Pengetahuan 

tentang posyandu, Sikap orang tua, Jarak ke posyandu, Dukungan keluarga, dan 

Dukungan tokoh masyarakat (Darmawan, 2017)   

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 110 sampel penduduk 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Munjul Kabupaten Majalengka yang dipilih 

secara Simple Random Sampling diketahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan partisipasi masyarakat di posyandu yaitu Umur, Pengetahuan, Sikap, 

Pekerjaan, Pendidikan, Paritas, Akses pelayanan, dan Dukungan keluarga   

(Idaningsih, Ayu;, 2015)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 88 sampel penduduk 

puskesmas wilayah Tambakromo  yang dipilih secara purposive sampling  

diketahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di 

posyandu yaitu Umur, Pekerjaan, Pendidikan, dan  Pengetahuan tentang 

posyandu  (Sumiasih & Ulvie, 2016)  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 382 sampel penduduk 

wilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki, Kota Pekanbaru   yang dipilih secara 

proporsional random sampling diketahui diketahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan partisipasi masyarakat di posyandu yaitu Umur  ibu, Umur 

anak  , Jenis kelamin  , Pendidikan , Pekerjaan, Pendapatan keluarga, dan Status 

gizi BB//U (Diagama, Amir, & Hasneli, 2019)  

Dengan demikian, dari kedelapan hasil yang dikaji dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat 

diposyandu yaitu Pada jurnal 1 dengan author (Fitriyah, Purbowati, & Follona, 

2018) yaitu pengetahuan, jarak ke posyandu, peran kader dan peran tenaga 

kesehatan. Pada jurnal 2 dengan author (Fitrianti, Susi, 2012) yaitu pekerjaan 

ibu balita, pengetahuan ibu balita, dan dukungan keluarga. Pada jurnal 3 dengan 

author (Syahrir, Fajriansi, & Latief, 2013) yaitu umur, pekerjaan, pendidikan, 



27 
 

pengetahuan, peran serta kader, dan revitalisasi posyandu. . Pada jurnal 4 dengan 

author (Asta & Alam, 2017) yaitu usia ibu balita, pendidikan ibu balita, 

pekerjaan ibu balita, dan penghasilan keluarga perbulan. Pada jurnal 5 dengan 

author . (Darmawan, 2017) yaitu umur orang tua, pekerjaan orang tua, 

pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua, sikap orang tua, jarak ke 

posyandu, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Pada jurnal 6 

dengan author . (Idaningsih, Ayu;, 2015) yaitu Pekerjaan , Pendidikan, paritas, 

akses pelayanan kesehatan, dan dukungan keluarga. . Pada jurnal 7 dengan 

author (Sumiasih & Ulvie, 2016) yaitu  umur, pekerjaan, pendidikan dan 

Pengetahuan tentang posyandu. Pada jurnal 8 dengan author (Diagama, Amir, & 

Hasneli, 2019) yaitu Umur  ibu, Umur anak  , Jenis kelamin  , Pendidikan , 

Pekerjaan, Pendapatan keluarga, dan Status gizi BB//U 

 

3. Faktor-Faktor Yang Dominan Berpengaruh Terhadap Partisipasi 

Masyarakat Di Posyandu  

Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat diposyandu adalah faktor yang memiliki angka persentase paling 

tinggi disetiap hasil penelitian dari setiap jurnal.  

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 75 sampel penduduk 

wilayah kerja salah satu puskesmas kelurahan di Jakarta Utara yang dipilih 

secara teknik Accidental Sampling diketahui Faktor-faktor yang dominan 

berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di beberapa posyandu sebagai 

berikut (Fitriyah, Purbowati, & Follona, 2018) :    

 

Tabel 3. 

Hasil Jurnal 1 

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Pengetahuan  (baik) 81 % 

2.  Jarak Posyandu (< 500 m ) 78,1 % 

3. Peran kader (kurang) 81,8 % 

4. Peran tenaga kesehatan (baik)  73,1 % 
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Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 64 sampel penduduk 

Wilayah Kerja Posyandu Teratai Kelurahan Puhun  dipilih menggunakan jenis 

penelitian survei analitik dengan desain cross sectional  diketahui Faktor-faktor 

yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di beberapa 

posyandu sebagai berikut (Fitrianti, Susi, 2012) : 

 

Tabel 4. 

Hasil Jurnal 2  

 

Berdasarkan hasil yang dikaji pada 83 sampel penduduk wilayah kerja 

Puskesmas Tamalanrea Makassar dipilih secara teknik probability Sampling  

diketahui Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi 

masyarakat di beberapa posyandu sebagai berikut  (Syahrir, Fajriansi, & Latief, 

2013) :  

 

Tabel 5. 

Hasil Jurnal 3  
 

 

 

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Pekerjaan   (tidak bekerja) 26,6 % 

2.  Pengetahuan  (tinggi ) 21,9 % 

3. Dukungan keluarga (kurang) 29,7 % 

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Pendidikan ibu  (tinggi) 82,2 % 

2.  Pengetahuan ibu (baik) 84,1 % 

3. Peran kader (baik) 81,6 % 

4. Revitalisasi posyandu (baik)  80,4% 
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Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 60 sampel penduduk Desa 

Tungkop Kecamatan Darussalam Aceh Besar yang dipilih secara purposive 

sampling diketahui Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di beberapa posyandu sebagai berikut  (Asta & Alam, 

2017) :  

Tabel 6. 

Hasil Jurnal 4  
 

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Usia ibu balita (dewasa awal) 35 % 

2.  Pendidikan ibu balita (pendidikan menengah) 28,3 % 

3. Pekerjaan ibu balita (ibu rumah tangga) 36,7 % 

4. Penghasilan keluarga perbulan ( <  2.500.000) 43,3 % 

 

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 155 sampel penduduk Desa 

Pemecutan Kelod yang dipilih secara Simple Random Sampling diketahui 

Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di 

beberapa posyandu sebagai berikut  (Darmawan, 2017) : 

Tabel 7. 

Hasil Jurnal 5  

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Umur orang tua (dewasa lanjut ) 52,8 % 

2.  Pekerjaan orang tua (tidak bekerja) 57,4 % 

3. Pendidikan orang tua (pendidikan lanjut) 45,3 % 

4. Pengetahuan tentang posyandu (baik) 53,8 % 

5. Sikap orang tua (sikap baik) 48,4 % 

6. Jarak ke posyandu (dekat) 49,5 % 

7. Dukungan keluarga (dukungan baik) 54 % 

8. Dukungan tokoh masyarakat (dukungan baik) 54,4 % 
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Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 110 sampel penduduk 

Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Munjul Kabupaten Majalengka yang dipilih 

secara Simple Random Sampling diketahui diketahui Faktor-faktor yang 

dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di beberapa posyandu 

sebagai berikut  . (Idaningsih, Ayu;, 2015) :  

Tabel 8. 

Hasil Jurnal 6  

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Umur (20 – 35 ) 79,2 % 

2.  Pengetahuan  (tinggi) 72,2 % 

3. Sikap  (mendukung) 83,1 % 

4. Pekerjaan  (bekerja) 77,1 % 

5. Pendidikan  (tinggi) 83,6 % 

6. Paritas  (primipara) 78,3 % 

7. Akses pelayanan  (dekat) 76,2 % 

8. Dukungan keluarga (mendukung) 78,6 % 

 

Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 88 sampel penduduk 

puskesmas wilayah Tambakromo  yang dipilih secara purposive sampling  

diketahui diketahui Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di beberapa posyandu sebagai berikut  (Sumiasih & 

Ulvie, 2016) :  

Tabel 9.  

Hasil Jurnal 7  

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Umur (21 – 30 ) 71 % 

2.  Pekerjaan  (ibu rumah tangga) 73 % 

3. Pendidikan  (SMP) 42 % 

4. Pengetahuan tentang posyandu (baik) 50 % 
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Berdasarkan hasil yang dikaji pada sebanyak 382 sampel 

pendudukwilayah kerja Puskesmas Payung Sekaki, Kota Pekanbaru   yang 

dipilih secara proporsional random sampling diketahui diketahui Faktor-faktor 

yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di beberapa 

posyandu sebagai berikut (Diagama, Amir, & Hasneli, 2019) :  

Tabel 10. 

Hasil Jurnal 8  

No 
Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat di posyandu  
Persentase 

1. Umur  ibu (26 – 35 tahun ) 85,6 % 

2.  Umur anak  (25 – 36 bulan) 48,2 % 

3. Jenis kelamin  (laki-laki) 53,4 % 

4. Pendidikan   (SMA) 85,1 % 

5. Pekerjaan  (ibu rumah tangga) 90.8 % 

6. Pendapatan keluarga  (500.000 – 1.500.000) 61,5 % 

8. Status gizi BB//U (Gizi baik ) 53,1 % 

 

Dengan demikian, dari kedelapan hasil yang dikaji dapat disimpulkan 

bahwa Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat 

di beberapa posyandu berkisar antara 21,9% pada faktor Pengetahuan ibu balita 

yang tinggi dengan author (Fitrianti, Susi, 2012) hingga 90,8% pada faktor 

pekerjaan ibu balita sebagai ibu rumah tangga dengan author (Diagama, Amir, 

& Hasneli, 2019).  
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B. Pembahasan  

Partisipasi masyarakat adalah ikutsertanya seluruh anggota masyarakat 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di suatu 

masyarakat. 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).  

Berdasarkan 7 jurnal penelitian yang dikaji, dapat diketahui proporsi 

partisipasi masyarakat berkisar antara 38,0% hingga 67,5%. Hal ini sesuai 

dengan hasil survey Riskesdas 2018 yang menyatakan bahwa prevalensi 

proporsi partisipasi masyarakat atau kehadiran orang tua anak untuk melakukan 

penimbangan berat badan pada balita secara nasional adalah yaitu 54,6%. 

Namun dari ke 7 jurnal tersebut proporsi partisipasi masyarakat tidak memenuhi 

target, dimana target Partisipasi masyarakat (D/S) secara nasional tahun 2015 

adalah 81 % dalam penelitian (Dharma Putra, 2017). Hal ini menyebabkan 

tujuan dari partisipasi masyarakat bisa dikatakan belum tercapai seperti 

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 ( Puspita, Sari, 2018).  

Berdasarkan 8 jurnal penelitian yang dikaji, dapat diketahui Faktor-

faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di beberapa posyandu 

yaitu Pada jurnal 1 dengan author (Fitriyah, Purbowati, & Follona, 2018) yaitu 

pengetahuan, jarak ke posyandu, peran kader dan peran tenaga kesehatan. Pada 

jurnal 2 dengan author (Fitrianti, Susi, 2012) yaitu pekerjaan ibu balita, 

pengetahuan ibu balita, dan dukungan keluarga. Pada jurnal 3 dengan author 

(Syahrir, Fajriansi, & Latief, 2013) yaitu umur, pekerjaan, pendidikan, 

pengetahuan, peran serta kader, dan revitalisasi posyandu. . Pada jurnal 4 dengan 

author (Asta & Alam, 2017) yaitu usia ibu balita, pendidikan ibu balita, 

pekerjaan ibu balita, dan penghasilan keluarga perbulan. Pada jurnal 5 dengan 
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author . (Darmawan, 2017) yaitu umur orang tua, pekerjaan orang tua, 

pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua, sikap orang tua, jarak ke 

posyandu, dukungan keluarga, dan dukungan tokoh masyarakat. Pada jurnal 6 

dengan author . (Idaningsih, Ayu;, 2015) yaitu Pekerjaan , Pendidikan, paritas, 

akses pelayanan kesehatan, dan dukungan keluarga. . Pada jurnal 7 dengan 

author (Sumiasih & Ulvie, 2016) yaitu  umur, pekerjaan, pendidikan dan 

Pengetahuan tentang posyandu. Pada jurnal 8 dengan author (Diagama, Amir, & 

Hasneli, 2019) yaitu Umur  ibu, Umur anak, Jenis kelamin  , Pendidikan , 

Pekerjaan, Pendapatan keluarga, dan Status gizi BB//U. Hal ini menyatakan 

faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat di beberapa 

posyandu cukup beragam, dan dari kedelapan jurnal penelitian terdapat 7 jurnal 

yang menyebutkan faktor yang sama yaitu faktor pekerjaan orang tua dari balita, 

pada penelitian (Fitrianti, Susi, 2012) 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, sehingga akan lebih memiliki banyak waktu 

untuk membawa balitanya ke posyandu.  

Berdasarkan 8 jurnal penelitian yang dikaji, dapat diketahui bahwa 

Faktor-faktor yang dominan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat di 

beberapa posyandu berkisar antara 21,9% pada faktor Pengetahuan ibu balita 

yang tinggi dengan author (Fitrianti, Susi, 2012) hingga 90,8% pada faktor 

pekerjaan ibu balita sebagai ibu rumah tangga dengan author (Diagama, Amir, 

& Hasneli, 2019). Hasil penelitiannya menunjukkan mayoritas pekerjaan 

responden yaitu Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 347 orang (90,8%) dan 

pekerjaan ibu yang lain yaitu sebagai wiraswasta sebanyak 35 orang (9,2%) 

sehingga kegiatan posyandu yang dilaksanakan pada pagi hari meyebabkan 

kebanyakan ibu yang mengunjungi posyandu berstatus tidak bekerja atau ibu 

rumah tangga, terkait oleh jam kerja yang tinggi, ibu yang bekerja tidak dapat 

membawa balitanya ke posyandu pada hari atau jam kerja, sehingga ibu yang 

tidak bekerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga mempunyai waktu luang 

lebih besar dalam membawa balitanya ke posyandu atau memafaatkan 

pelayanan posyandu. 


