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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kegiatan Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam 

upaya pelayanan kesehatan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk 

masyarakat, yang dilaksanakan oleh kader kesehatan yang telah 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari puskesmas mengenai pelayanan 

kesehatan dasar. Selain itu, program Posyandu merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak serta angka 

kelahiran. Dalam pelaksanaan Posyandu banyak kader yang telah dilatih 

tidak aktif lagi atau "drop-out" dengan alasan karena sibuk urusan rumah 

tangga, pindah tempat, tidak mendapat upah dan karena sudah menikah.  

Posyandu memiliki fungsi sebagai pelayanan informasi kesehatan ibu 

dan anak, dinilai sangat efektif dalam menurunkan Angka Kematian Bayi di 

Indonesia. Angka Kematian Bayi turun dari 73/1000 kelahiran hidup pada 

tahun 2003 menjadi 58/1000 pada tahun 2004. Pada awal tahun 2005, peran 

dan fungsi posyandu sangat terlihat dan bergerak. Posyandu bukan sekedar 

tempat menimbang berat badan balita, namun juga pelayanan gizi dan 

pemeriksaan ibu hamil (Bappenas, 2010). Pada tahun 1997 semenjak terjadi 

krisis ekonomi terjadi penurunan aktivitas posyandu yang disebabkan beban 

ekonomi yang semakin berat mulai dirasakan oleh masyarakat, kader 

posyandu yang biasa aktif, lebih memilih memanfaatkan waktunya untuk 

kegiatan ekonomi yang menjanjikan tambahan penghasilan. Hasil survey 
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dari 327 posyandu yang tersebar di Propinsi Sumatra Barat, Jawa Timur dan 

Sulawesi Selatan, diketahui hanya 30% kader yang masuk kategori terlatih. 

Kurangnya pemahaman dan keterampilan pelayanan, menyebabkan kader 

kurang mandiri sehingga sangat tergantung pada petugas kesehatan dan 

puskesmas (Kirana, 2005). 

Nurbaeti (2000) mengemukan bahwa Salah satu faktor yang 

mempengaruhi keaktifan kader adalah motivasi kerja kader kesehatan. 

Motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong seseorang berbuat 

untuk menyelesaikan tujuan yang diinginkan (Kamaludin dalam Habibi, 

2005), motivasi diartikan juga sebagai keadaan dalam pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Handoko, 2002). Keaktifan kader 

posyandu dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor internal yang 

berupa kematangan pribadi, tingkat pendidikan dan kebutuhan serta 

kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kondisi lingkungan 

kerja, supervisi yang baik dan penghargaan atas prestasi kerja (Sayuti, 

2006).   

Berdasarkan data yang diperoleh di Posyandu di Desa Kadokan 

Kecamatan Grogol Sukoharjo pada bulan Agustus 2011 diketahui jumlah 

posyandu sebanyak 6 buah dengan jumlah kader sekitar 35 orang. 

Kebanyakan kader kesehatan di Desa Kadokan adalah ibu – ibu yang 

berumur antara 35 – 45 tahun, sementara itu. Tingkat pendidikan para kader 

kesehatan adalah bermacam-macam dari kelulusan SMP, SMA sampai 

perguruan tinggi tetapi hanya sedikit. Hasil wawancara awal peneliti dengan 

beberapa kader menunjukkan bahwa kader memiliki pengetahuan yang baik 
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tentang pentingnya pelaksanaan Posyandu.  

Selanjutnya berdasarkan distribusi beban kerja kader, nampak bahwa 

rata-rata kader (60%) merupakan ibu yang memiliki status bekerja di luar 

rumah, antara lain sebagai pegawai swasta dan buruh pabrik. Pada beberapa 

jenis pekerjaan khususnya yang bersifat wiraswasta, kader tidak memiliki 

hambatan untuk mendatangi kegiatan posyandu, namun bagi kader yang 

memiliki waktu terikat dengan pekerjaanya (misalnya sebagai buruh 

pabrik), maka kehadiran mereka dalam pelaksanaan posyandu sangat 

tergantung dari jadwal kerja mereka. Seringkali pada kader yang bekerja 

sebagai buruh, mereka harus bekerja selama satu malam dan pulang pada 

pagi hari, sedangkan pada pagi hari itu kader tersebut harus mendatangi 

kegiatan posyandu. Keadaan yang dialami oleh kader tersebut, seringkali 

membuat kader enggan untuk mendatangi kegiatan posyandu karena lelah 

sehabis bekerja. 

Motivasi kader posyandu pada desa Kadokan kecamatan Grogol 

Sukoharjo sangatlah kurang karena bisa dilihat dari berapa banyak kader 

yang berpartisipasi mengikuti posyandu, karena di desa tersebut generasi 

mudanya banyak yang pergi keluar kota untuk membantu keuangan 

keluarga mereka masing-masing. Hasil wawancara peneliti dengan beberapa 

ibu-ibu peserta posyandu tentang keaktifan kader posyandu dalam kegiatan 

posyandu terungkap bahwa tingkat keaktifan kader posyandu di desa 

Kedokan kecamatan Grogol Sukoharjo kurang. Hasil wawancara peneliti 

diperoleh keterangan bahwa tidak semua kader hadir dalam kegiatan 

posyandu. Beberapa ibu peserta posyandu juga mengungkapkan kader 

posyandu yang hadir dalam kegiatan posyandu hanya itu-itu saja. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil 
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judul penelitian tentang “Hubungan Antara Pengetahuan tentang 

Posyandu dan Beban Kerja dengan Motivasi Kader Posyandu Balita di 

Desa Kedokan Kecamatan Grogol Sokoharjo”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti merumuskan masalah yaitu adakah hubungan antara pengetahuan 

tentang posyandu dan beban kerja kader dengan motivasi kader posyandu 

balita di Desa Kadokan Kecamatan Grogol Sukoharjo ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 1. Tujuan Umum 

  Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang posyandu dan 

beban kerja dengan motivasi kader posyandu balita di Desa Kadokan 

Kecamatan Grogol Sukoharjo. 

 2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang posyandu balita 

pada kader posyandu di Desa Kadokan Kecamatan Grogol 

Sukoharjo. 

b. Untuk mengetahui beban kerja kader posyandu balita di Desa 

Kadokan Kecamatan Grogol Sukoharjo. 

c. Untuk mengetahui motivasi kader posyandu balita di Desa 

Kadokan Kecamatan Grogol Sukoharjo. 

d. Untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang posyandu balita 

dengan motivasi kader posyandu di Desa Kadokan Kecamatan 

Grogol Sukoharjo. 
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e. Untuk mengetahui hubungan beban kerja dengan motivasi kader 

posyandu balita di Desa Kadokan Kecamatan Grogol Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 1. Bagi Kader Kesehatan 

   Memberikan gambaran tentang hubungan pengetahuan dan 

pekerjaan dengan motivasi kerja kader yang bertugas di Posyandu. 

 2. Bagi Puskesmas 

   Mengetahui kondisi Posyandu yang kurang mendapat 

pembinaan sehingga Puskesmas dapat membantu dalam bentuk 

pelatihan kader kesehatan. 

 3. Bagi Peneliti 

   Mengetahui dan menambah pengetahuan peneliti tentang 

hubugan pengetahuan dan pekerjaan dengan motivasi kader posyandu 

di lapangan secara langsung dan solusi yang berkaitan dengannya. 

 4. Bagi Peneliti lainnya 

   Sebagai data dasar dalam melanjutkan penelitian yang sejenis 

atau berhubungan dengan tema penelitian ini. 

 

E. Keaslian Penelitian 

 Penelitain yang berhubungan dengan penelitain ini adalah sebagai berikut : 

 1. Widiastuti (2006), tentang “Faktor – Faktor Yang Berhubungan 

dengan Partisipasi Kader dalam Kegiatan Posyandu di Kelurahan 

Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan Tahun 2006”. 

Penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan yang 
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signifikan antara faktor–faktor dengan partisipasi kader dalam 

kegiatan posyandu di Kelurahan Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten 

Grobogan Tahun 2006.  

  Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yang akan peneliti 

terletak pada variabel terikat penelitian. Pada penelitian ini variabel 

terikatnya adalah partisipasi kader, sedangkan dalam penelitian yang 

akan dilakukan variabel terikatnya adalah motivasi kader posyandu. 

 2. Nurbaeti (2000), tentang “Faktor yang Berpengaruh Terhadap 

Motivasi Kerja Kader Posyandu di Kelurahan Sempur Kecamatan 

Bogor Utara Kotamadya Bogor Provinsi Jawa Barat”. Penelitian 

survei analitik. Kesimpulan penelitian adalah tidak ada hubungan 

antara umur dengan motivasi kerja, adanya hubungan antara tingkat 

pendidikan dengan motivasi kerja kader posyandu. Perbedaan 

penelitian ini adalah terletak pada variabel bebas penelitian, yaitu 

faktor pengetahuan dan beban kerja kader posyandu. 

 3. Habibi (2005), tentang “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Motivasi Karyawan di PT. ASKES Regional VI Jawa Tengah dan 

DIY Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum Semarang”. Penelitian 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah adanya hubungan yang 

nyata antara faktor – faktor motivasi yaitu kebijakan perusahaan, 

insentif, dan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan di 

PT. ASKES Regional VI Jawa Tengah dan DIY Bagian Sumber Daya 

Manusia dan Umum Semarang. Perbedaan dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah terletak pada variabel bebas penelitian. 

 


