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Abstract 

 

Monitoring the nutritional status of children is done by looking at the notes and KMS 

register of children. The purpose of research is to analyze implementation 

documentation nutritional status of children in Posyandu Sedap Malam. Methods this 

study uses descriptive qualitative research design. The population study consisted of 

two populations, the population objects and subject populations. Objects population 

data monitoring nutritional status of children in Posyandu Sedap Malam. Subject 

population consisted of 3 midwives and 9 cadres served in the Posyandu Sedap 

Malam. Sampling was done by purposive sampling which consists of 3 midwives and 

3 cadres Sedap Malam. Validity test is done by triangulation . The results showed 

that the process of filling the data monitoring nutritional status of children is still not 

complete. Incompleteness is a mistake health officers consider several items of data 

monitoring nutritional status information is only used as supporting data 

Keywords : Documentary, Data Monitoring Nutritional Status Of Children 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrak 

 

Pemantauan status gizi balita dilakukan dengan melihat catatan Kartu Menuju Sehat 

dan catatan register anak balita. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan 

pendokumentasian data pemantauan status gizi balita di Posyandu Sedap Malam. 

Metode penelitian menggunakan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Populasi 

penelitian terdiri dari 2 populasi, yaitu populasi objek dan populasi subjek. Populasi 

objek adalah data pemantauan status gizi balita yang terdapat di Posyandu Sedap 

Malam. Populasi Subjek terdiri dari 3 bidan dan 9 kader Posyandu. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan purposive sampling yang terdiri dari 3 bidan dan 3 kader 

Posyandu. Uji validitas dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses pengisian data pemantau status gizi balita masih kurang lengkap. 

Ketidaklengkapan merupakan kekeliruan petugas yang menganggap beberapa item 

data pemantauan status gizi balita hanya dijadikan informasi data penunjang. 

 

Kata kunci : Pendokumentasian, Data Pemantauan Status Gizi Balita

 
PENDAHULUAN 

Masa balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan berat badan 

yang paling pesat disbanding dibanding dengan kelompok umur lain, masa ini tidak 

terulang sehingga disebut window of opportunity,  untuk mengetahui apakah balita 

tumbuh dan berkembang secara normal atau tidak, penilaian tumbuh kembang balita 

yang mudah diamati adalah pola tumbuh kembang fisik, salah satunya dalam 

mengukur berat badan balita (Soetjiningsih, 2002). 

Badan kesehatan dunia (WHO, 2011) memperkirakan bahwa 54% kematian 

anak disebabkan oleh keadaan gizi yang buruk. Di Indonesia, saat ini tercatat 4,5% 

dari 22 juta balita atau 900 ribu balita di Indonesia mengalami gizi kurang atau gizi 

buruk dan mengakibatkan lebih dari 80% kematian anak (Kemenkes,2012). Hasil 

Riskesdas (2010), menunjukkan pravelensi gizi kurang menjadi 17,9% dan gizi buruk 

menjadi 4,9%, artinya kemungkinan besar sasaran pada tahun 2014 sebesar 15,0% 

untuk gizi kurang dan 3,5% untuk gizi buruk dapat tercapai. 

Upaya Pemerintah, dilakukan dengan pendekatan strategis maupun 

pendekatan taktis. Pendekatan strategis yaitu berupaya mengoptimalkan operasional 

pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan pelayanan kesehatan balita. Pendekatan 



taktis merupakan upaya antisipasi meningkatnya prevalensi balita gizi buruk serta 

upaya penurunannya melalui berbagai kajian atau penelitian yang berkaitan dengan 

gizi buruk. Kartu Menuju Sehat merupakan program perbaikkan gizi, yang memuat 

informasi rinci tentang pemberian makanan bayi, inisiasi menyusui dini, ASI 

eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI, dan memuat mengenai informasi 

deteksi dini adanya masalah kekurangan gizi (Depkes, 2010).   

Pendokumentasian KMS sangat penting baik bagi ibu balita maupun petugas 

kesehatan karena sebagai media edukasi bagi orang tua balita tentang kesehatan anak 

balitanya dan sebagai sarana komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas 

kesehatan untuk menentukan penyuluhan dan tindakan pelayanan kesehatan gizi serta 

dapat membantu diteksi dini adanya penyimpangan tumbuh kembang balita, selain 

dicatat dalam KMS, pencatan juga dilakukan pada buku rekapitulasi pemantau status 

gizi balita (Depkes RI, 2000). 

Berdasarkan studi dokumen terhadap berkas KMS di Posyandu Sedap Malam 

Wilayah Kerja Puskesmas Colomadu I didapatkan hasil 55% ketidaklengkapan 

penulisan pada kolom identitas anak dan orang tua, dan 45% tidak dituliskan pada 

kolom pemberian ASI eksklusif. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara dengan bidan dan kader posyandu pada 

dokumen KMS ditemukan 50% ketidaklengkapan dalam pengisian, mereka 

menyatakan bahwa mengetahui tujuan dari pengisian KMS dan tahu akibat jika KMS 

tidak diisi dengan lengkap, dengan alasan mereka hanya menulis dari apa yang 

diobservasi saja, dan apa yang dianggap penting saja, apabila pada saat pertama 

pasien datang tidak ditulis dengan lengkap maka bidan akan kesulitan apabila pasien 

melakukan kunjungan kembali dalam mengambil keputusan apabila terdapat masalah 

dalam menentukan tumbuh kembang balita dan stsus gizi balita. 

 

 

 

 



METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggali 

informasi dengan melakukan wawancara terhadap informan terkait dengan 

kelengkapan pendokumentasian data pemantau status gizi dan mengobservasi 

pelaksanaan kelengkapan dokumen pemantau status gizi. Populasi dalam penelitian 

ini terdiri dari 2 populasi, yaitu populasi Objek dan populasi Subjek. Populasi Objek 

dalam penelitian ini adalah data pemantau status gizi balita yang terdapat di Posyandu 

Sedap Malam dan Populasi Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 3 bidan yang 

bertugas di Posyandu Sedap Malam dan 9 kader di Posyandu Sedap Malam. Sampel 

dalam penelitian ini merupakan narasumber yang bersedia untuk dimintai keterangan 

terkait dengan kelengkapan pendokumentasian data pemantauan status gizi balita 

yang terdiri dari 3 bidan dan 3 kader yang bertugas di Posyandu Sedap Malam. 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling 

Definisi Konsep dalam penelitian ini adalah dokumentasi kebidanan, Kartu 

Menuju Sehat, dan register balita. Jenis data dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif, sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data 

yang langsung didapat pada saat melaksanakan penelitian di lapangan berupa 

rekaman wawancara, pengamatan langsung melalui komunikasi yang tidak secara 

langsung tentang pokok masalah. Data sekunder adalah data yang merupakan hasil 

pencatatan dan pengamatan berupa pengumpulan laporan dan dokumen, terkait 

dengan penelitian.  

Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi dan pedoman 

wawancara, cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengamatan 

dan wawancara, uji validitas data dilakukan dengan triangulasi. Hal ini dapat dicapai 

dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi kepada sumber yaitu 

pada Sumber data dokumen, Bidan dan Kader Posyandu. 

Langkah-langkah Penelitian meliputi prosedur penelitian, pelaksanaan 

penelitian, penyelesaian penelitian. Pengolahan Data meliputi reduksi data, penyajian 



data, penarikan kesimpulan. Analisis data, dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yang digunakan selama di lapangan terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Proses pengisian Data Pemantauan Status Gizi Balita 

Proses Pengisian KMS dilakukan oleh kader di Posyandu Sedap 

Malam, proses pengisian dibedakan antara pengunjung baru dan pengunjung 

lama. Untuk pengisian pada pengunjung baru diharuskan mengisi kolom 

tanggal pendaftaran dan mengisi kolom identitas lengkap terlebih dahulu, 

kemudian melakukan tindakan, mencatat kolom pemberian imunisasi, vit.A, 

pemberian ASI ekslusif, konseling dengan orang tua, menyimpulkan tentang 

kesehatan anak balita dan kemudian disalin di buku rekapitulasi laporan 

bulanan posyandu dan register anak balita. Untuk pengisian pada pengunjung 

lama tidak jauh berbeda hanya saja pada pengunjung lama tidak perlu mengisi 

kolom tanggal pendaftaran dan kolom identitas, dikarenakan pengunjung 

sudah tercatat pada kunjungan pertama. Untuk proses tindakan, kejadian yang 

dialami anak, pemberian imunisasi, pemberian vitamin.A, pemberian ASI 

ekslusif, konseling dengan orang tua, menyimpulkan tentang kesehatan anak 

balita, menyalin di buku laporan posyandu dan register anak balita, proses 

tersebut harus tetap dilakukan. Untuk pengisian grafik diisi sesuai dengan 

hasil penimbangan, apabila balita tidak ditimbang pada bulan lalu maka grafik 

KMS diisi mendatar sesuai hasil penimbangan bulan lalu. 

 

 

 

 



2. Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Data Pemantauan Status Gizi Balita 

Berdasarkan Studi dokumentasi terhadap dokumen pengunjung, 

ditemukan ketidaklengkapan pengisian Data Pemantau Status Gizi di KMS, 

55% pada kolom identitas anak dan orang tua dan 45% pada kolom pemberian 

ASI ekslusif. Hal ini disebabkan karena menurut petugas pada kolom tersebut 

tidak begitu penting dan hanya sebagai data penunjang. Petugas juga 

menyatakan karena sudah merasa kenal dengan orang tua balita jadi jika 

sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung bertanya kepada orang tua nya, 

kurangnya kesabaran dan ketelitian petugas posyandu juga menjadi penyebab 

ketidaklengkapan pengisian data pemantau status gizi balita, selain itu petugas 

menyatakan umur 50 tahun keatas  juga berpengaruh dengan kelengkapan 

pengisian karena untuk petugas yang berumur 50 tahun keatas 

pengelihatannya berkurang, sehingga berkurangnya ketelitian dan kesabaran. 

 

3. Informasi yang terdapat Pada Data Pemantauan Status Gizi Balita 

KMS adalah kartu yang memuat grafik pertumbuhan normal anak 

menurut indeks antropometri berat badan menurut umur, yang memuat 

informasi tentang, catatan kesehatan dan riwayat kesehatan balita secara 

lengkap, media edukasi orang tua dan petugas kesehatan, dan media 

komunikasi yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan untuk menentukan 

penyuluhan dan tindakan pelayanan kesehatan gizi. 

Bidan sebenarnya memahami informasi yang terdapat pada KMS dan 

jika KMS tidak diisi secara lengkap dalam pelaksanaannya, petugas 

menyatakan catatan KMS juga memuat informasi yang dapat digunakan untuk 

proses tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya, seperti perencanaan, 

penyuluhan kebutuhan, pengawasan dan pemantauan. 

 

 



B. Pembahasan 

1. Proses Pengisian Data Pemanatauan Status Gizi Balita 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan proses pengisian 

KMS di Posyandu Sedap Malam yang dilakukan satu bulan sekali setiap 

tanggal 14, pengisiannya dibedakan berdasarkan pengunjung yang terdiri dari 

pengunjung baru dan pengunjung lama. Untuk pengisian pada pengunjung 

baru harus melalui beberapa proses, disebut dengan sistem 5 meja.  

a. Pendaftaran 

Pendaftaran bertujuan untuk mengetahui tanggal, bulan dan tahun anak 

didaftar pertama kali di Posyandu. Berikut tatacara pendaftaran : 

1) Balita didaftar dalam pencatatan balita 

2) Berikan KMS sesuai jenis kelamin, untuk balita yang pertama kali 

ditimbang lalu isi kolom pendaftaran secara lengkap, nama balita dicatat 

pada secarik kertas dan selipkan pada KMS. Bagi balita yang tidak 

mempunyai KMS pencatatan sementara menggunakan buku bantu 

catatan posyandu. 

b. Penimbangan Balita 

Penimbangan dilakukan untuk memantau pertumbuhan anak dengan 

menimbang setiap bulan dapat mengetahui berat badan anak sesuai umur 

dan sesuai jenis kelamin. Hasil penimbangan balita dicatat dalam buku 

KMS yang menghasilkan status pertumbuhan balita. Berikut tatacara 

penimbangan:  

1) Masukkan balita ke dalam sarung timbang dan geser bandul timbangan 

sampai jarum tegak lurus. 

2) Baca berat badan balita dengan melihat angka di ujung  bandul geser. 

3) Catat hasil penimbangan dengan benar dibuku bantu posyandu, catat 

dalam kg atau ons. 

 

 



c. Pencatatan 

Pencatatan dilakukan agar petugas kesehatan dan orang tua balita dapat 

mengetahui tindakan yang belum dan sudah dilakukan petugas, pencatatan 

juga dapat digunakan sebagai media deteksi sedini mungkin tentang 

penyimpangan tumbuh kembang dan status gizi pada balita. Berikut 

tatacara penimbangan: 

1) Pada penimbangan pertama, isilah kolom identitas yang tersedia pada 

KMS. Pencatatan identitas bertujuan untuk tanda pengenal balita. 

2) Mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan anak, bulan lahir anak 

dicatat dibawah kolom umur 0 bulan, pada penimbangan berikutnya 

catat pada kolom umur secara berurutan. 

3) Pindahkan hasil penimbangan dari buku bantu ke KMS pada kolom 

bulan penimbangan saat ditimbang lalu letakkan titik berat badan pada 

titik temu garis tegak (umur) dan garis datar (berat badan). 

4) Hubungkan titik berat badan bulan lalu dengan bulan ini, 

menghubungan titik berat badan dilakukan dengan tujuan 

menggambarkan status pertumbuhan berdasarkan grafik pertumbuhan 

anak dalam KMS. 

5) Mencatat kajadian yang dialami anak seperti anak pernah mengalami 

diare, demam dan ISPA. 

6) Isi kolom pemberian ASI, kolom imunisasi dan vitamin A. Pada kolom 

ini harus karena berisi catatan penting pemberian ASI ekslusif dan 

catatan imunisasi yang sudah dan belum didapat, dan juga catatan 

tentang pemberian vitamin A. Pada kolom ini juga dapat dijadikan 

deteksi tentang kesehatan balita jika balita mengalami masalah dengan 

kesehatannya.  

d. Penyuluhan 

Penyuluhan dilakukan agar ibu balita dapat meningkatkan pola asuh anak 

balita, sesuai dengan keadaan atau permasalahan yang di alami balita.  



1) Perhatikan umur dan hasil penimbangan anak bulan ini 

2) Beri penyuluhan sesuai hasil penimbangan dan kondisi anak. Balita 

yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut (2T) atau BGM 

segera rujuk kepetugas kesehatan. Topik Penyuluhan meliputi : 

a) Pemberian ASI Ekslusif sampai anak berumur 6 bulan 

b) Pemberian MP-ASI setelah anak berumur 6 bulan 

c) Melanjutkan pemberian ASI sampai anak berumur 2 tahun 

d) Imunisasi dasar lengkap pada bayi kurang dari 1 tahun 

e) Pemberian vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus pada bayi 

(6-12 bulan) dan balita (1-5 tahun), untuk pencegahan kebutaan dan 

daya tahan tubuh anak 

f) Bahaya diare bagi balita 

g) Bahaya infeksi saluran pernafasan akut. Balita yang batuk pilek 

dengan sesak nafas atau sukar bernafas harus dirujuk ketenaga 

kesehatan 

h) Gejala demam pada balita merupakan salah satu tanda awal penyakit 

malaria, campak atau demam berdarah. Segera rujuk kepetugas 

kesehatan  

i) Perawatan gigi dan mulut   

e. Pelayanan kesehatan  

Pelayanan kesehatan yang dimaksud adalah dengan memberikan 

penyeluhan pemberian makanan tambahan (PMT) sesuai dengan umur dan 

kesehatan anak. Halini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang 

dibutuhkan balita.  

Pengisian pada pengunjung lama tidak jauh berbeda hanya saja pada 

pengunjung lama tidak perlu mengisi kolom tanggal pendaftaran dan kolom 

identitas, dikarena pengunjung sudah tercatat pada kunjungan pertama.  

Pengisian KMS harus diisi secara berurutan sesuai langkah-langkah pengisian 

KMS, karena jika tidak diisi secara berurutan akan berdampak pada 



kekeliruan petugas saat mencatat dalam buku KMS, sehingga 

berkemungkinan petugas akan salah mendiagnosis balita yang butuh 

perawatan dan tidak memerlukan perawatan atau dalam balita kondisi baik. 

Pengisian grafik KMS diisi berdasarkan hasil penimbangan grafik 

pertumbuhan naik, mendatar dan menurun. Grafik pertumbuhan naik apabila 

berat badan balita naik, mendatar apabila balita tetap (tidak naik dan tidak 

turun berat badannya), grafik pertumbuhan menurun apabila berat badan 

balita menurun, untuk balita yang pada bulan lalu tidak ditimbang grafik 

pertumbuhan diisi tetap.  

Proses pengisian KMS di Posyandu Sedap Malam sama dengan proses 

pengisian KMS di Poysandu lain, yang membedakan hanyalah pada 

kelengkapannya saja. Proses pencatatan KMS di Posyandu Sedap Malam 

masih banyak ditemukan ketidaklengkapan pencatatan pada kolom ASI 

ekslusif dan kolom identitas, hal inilah yang menyebabkan pengisian KMS di 

Posyandu Sedap Malam belum sampai pada upaya bagus atau baik, petugas 

menyatakan karena pada kolom yang tidak diisi tersebut di anggap tidak 

begitu penting dan hanya sebagai data penunjang saja (narasumber, 1). 

Pernyataan narasumber bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan 

oleh, Sudarti (2010) pendokumentasian kebidanan yang baik adalah proses 

pencatatan mengenai semua asuhan yang telah dan akan dilakukan pada 

seorang pasien, serta didalamnya tersirat proses berfikir bidan yang sistematis 

dalam menghadapi seorang pasien sesuai langkah-langkah manajemen 

kebidanan. 

Tujuan pengisian KMS secara umum adalah petugas kesehatan dapat 

mendeteksi lebih dini gangguan pertumbuhan atau risiko kekurangan dan 

kelebihan gizi, sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan secara lebih 

cepat dan tepat sebelum masalahnya lebih berat. Petugas kesehatan dapat 

menggunakan KMS untuk mengetahui jenis pelayanan kesehatan yang belum 

dan sudah diterima anak. 



2. Penyebab Ketidaklengkapan Data Pemanatauan Status Gizi Balita  

Dari hasil pengamatan terhadap data pemantau status gizi balita di 

Posyandu Sedap Malam masih banyak ditemukan ketidaklengkapan dalam 

pengisian, ketidaklengkapan sering terjadi pada kolom identitas. Pengisian 

kolom identitas bertujuan untuk tanda pengenal balita sesuai dengan nama 

balita, tanggal waktu lahir, berat badan waktu lahir, nama orang tua, alamat, 

nama posyandu dan tanggal pendaftaran. 

Dampak ketidaklengkapan pengisian kolom identitas adalah petugas 

akan kesulitan atau bisa saja salah dalam mengidentifikasi pasien sesuai 

dengan nama balita, tanggal waktu lahir, berat badan waktu lahir, nama orang 

tua, alamat, nama posyandu dan tanggal pendaftaran. Dari hasil wawancara 

dengan narasumber 2, menyatakan karena sudah merasa kenal dengan orang 

tua balita jadi jika sewaktu-waktu ada masalah bisa langsung bertanya kepada 

orang tua nya, akan tetapi hal ini tidak sesuai dengan prosedur pengisian KMS 

menurut PerMenKes.RI (2010) yang menyatakan bahwa kolom identitas pada 

KMS harus diisi secara lengkap agar bisa di gunakan untuk mempermudah 

petugas kesehatan dalam menentukan identitas balita yang memerlukan 

perawatan sesuai dengan kebutuhan balita. 

Ketidaklengkapan juga terjadi pada kolom pemberian ASI ekslusif. 

Pengisian pada kolom ASI ekslusif bertujuan untuk mendeteksi apakah balita 

mendapatkan ASI ekslusif selama 6 bulan atau balita sudah mendapatkan MP-

ASI sebelum berumur 6 bulan. Pada kolom ASI ekslusif harus diisi secara 

lengkap dan berurutan setiap bulannya. Dampak ketidaklengkapan kolom ASI 

ekslusif adalah petugas akan kesulitan dalam mendeteksi tentang MP-ASI 

yang telah diberikan pada anak sebelum umur 6 bulan. Akan tetapi dari hasil 

wawancara pada narasumber 1, menyatakan bahwa pada kolom tersebut di 

anggap tidak begitu penting untuk pengambilan keputusan dan hanya sebagai 

data penunjang saja untuk membuat keputusan klinik. 



Selain itu narasumber 3 dan 4 juga mengungkap faktor lainnya adalah 

kurangnya ketelitian dan kesabaran sehingga mereka hanya mengisi pada item 

yang di anggap penting saja. Narasumber 5 dan 6, menyatakan faktor umur 

juga berpengaruh dengan kelengkapan pengisian KMS mereka beralasan 

untuk kader yang berumur 50 keatas mengalami perubahan pengelihatan. 

Dari hasil wawancara yang diperoleh tersebut jika dikaitkan dengan 

dampak tidak melakukan pengisian dokumentasi kebidanan secara lengkap 

maka petugas kesehatan akan kesulitan dalam pengambilan keputusan pada 

pasien jika terjadi kegawatdaruratan pada klien, karena data yang diperoleh 

kurang menunjang untuk mendiagnosis keadaan pasien secara berkelanjutan 

(Nursallam, 2008). 

Menurut Prasetyawati (2012) yang menyatakan KMS balita harus diisi 

secara lengkap dan jelas karena dampak dari ketidaklengkapan KMS adalah 

petugas kesehatan akan kesulitan dalam pengambilan keputusan jika terjadi 

penyimpangan tumbuh kembang dan status gizi pada anak balita, dan menurut 

Sudarti (2010) catatan pendokumentasian yang tidak diisi dengan lengkap 

akan berdampak pada aspek hukum, karena semua dokumentasi yang 

dilakukan bidan merupakan dokumentasi yang resmi bernilai hukum, dan 

dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai barang bukti dipengadilan, maka 

dalam pencatatan data harus diindentifikasi secara lengkap, jelas, dan 

obyektif. 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemahaman petugas posyandu 

tentang pentingnya pencatatan pada KMS adalah dengan melakukan panduan 

pelatihan kader, dengan upaya ini pemerintah berharap agar petugas posyandu 

(baik bidan maupun kader) dapat mengetahui dan memahami pentingnya 

pencatatan pada semua item yang ada pada KMS. 

 

 

 



3. Informasi yang terdapat Pada Data Pemantauan Status Gizi Balita  

Kolom pada catatan KMS mempunyai informasi dan manfaat yang 

berbeda untuk petugas kesehatan. Berikut informasi yang terdapat pada kolom 

KMS : 

a. Kolom identitas memuat informasi tentang nama, tanggal lahir, berat 

badan anak waktu lahir, panjang badan anak waktu lahir, nama ayah, nama 

ibu, alamat, nama posyandu dan tanggal pendaftaran. Kolom identitas juga 

bermanfaat sebagai tanda pengenal agar KMS tidak tertukar dengan KMS 

balita lain. 

b. Kolom umur dan bulan penimbangan balita diisi umur anak dalam bulan. 

Kolom ini memuat informasi umur anak sesuai umur dan bulan 

penimbangan. 

c. Kolom berat badan memuat informasi tentang catatan berat badan anak 

sesuai hasil penimbangan. 

d. Kolom kenaikan berat badan (KBM) memuat informasi tentang catatan 

kenaikan, mendatar atau penurunan berat badan. 

e. Grafik pertumbuhan anak memuat informasi tentang kenaikan, mendatar, 

atau menurun, disajikan dalam bentuk gambar status pertumbuhan berat 

badan. 

f. Kolom ASI eklusif memuat informasi tentang catatan pemberian ASI 

ekslusif selama 6 bulan. 

g. Kolom catatan pemberian imunisasi memuat tentang informasi tentang 

imunisasi apa yang sudah dan belum diberikan pada balita. Imunisasi juga 

bermanfaat agar anak kebal dan terlindung dari penyakit. 

h. Kolom catatan pemberian vitamin A. kolom ini memuat tentang jadwal 

pemberian vitamin A yang sudah dan belum diberiakan. Vitamin A juga 

bermanfaat salah satunya untuk meningkatkan kesehatan mata dan 

pertumbuhan anak. 



Informasi yang terdapat pada KMS sangat penting manfaatnya bagi 

tenaga kesehatan yaitu sebagai acuan yang bisa digunakan untuk petugas 

kesehatan agar dapat meningkatkan pola asuh yang lebih baik, sehingga balita 

bisa tumbuh dengan normal. KMS juga dapat dijadikan media edukasi antara 

petugas kesehatan dengan orang balita, dengan adanya catatan di KMS juga 

dapat dijadikan alat pemantau untuk memecahkan masalah jika anak itu tidak 

tumbuh dengan normal atau harus dirujuk ke pelayanan kesehatan, yang lebih 

canggih fasilitasnya. Narasumber 4, mengungkapkan kolom pada KMS 

memiliki manfaat berbeda untuk pengambilan keputusan bagi petugas 

kesehatan, merupakan sumber informasi tetang riwayat kesehatan dan 

digunakan oleh petugas kesehatan pada saat balita mengalami gangguan 

kesehatan. 

Pernyataan dari hasil wawancara diatas sesuai dengan teori Nursallam, 

(2008) yang menyatakan jika KMS digunakan secara konsisten, maka dapat 

digunakan sebagai acuan bagi petugas kesehatan untuk memantau tumbuh 

kembang dan status gizi anak serta dapat digunakan sebagai informasi yang 

tersedia untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. 

Informasi KMS juga bermanfaat untuk proses tindakan apa yang harus 

dilakukan selanjutnya, seperti perencanaan, penyuluhan, pengawasan dan 

pemantauan sesuai dengan kebutuhan balita (Narasumber 5), pernyataan 

tersebut sesuai dengan teori yang diungkap oleh Saifuddin (2002), jika KMS 

diisi dan di gunakan secara konsisten, maka KMS bisa membantu dalam 

memantau kesehatan balita, catatan KMS juga dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk perencanaan, penyuluhan sesuai dengan kebutuhan anak balita. 

KMS balita harus diisi secara lengkap, jelas dan akurat, agar informasi 

yang terdapat pada KMS dapat dimanfaatkan petugas kesehatan untuk 

pelaporan. Sistem pelaporan yang digunakan dilakukan dengan melihat 

catatan di KMS kemudian menyalin dalam buku rekapitulasi bulanan 

posyandu dan buku sistem informasi posyandu (SIP). 



SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Proses pengisian KMS di Posyandu 

Sedap Malam, pengisiannya dibedakan berdasarkan pengunjung yang terdiri dari 

pengunjung baru dan pengunjung lama, penyebab ketidaklengkapan adalah 

kekeliruan petugas posyandu yang menganggap kolom pemberian ASI ekslusif 

hanya sebagai data penunjang dalam pengambilan keputusan dan kolom identitas 

juga sering terjadi ketidaklengkapan, petugas posyandu beralasan karena sudah 

merasa kenal dengan orang tua balita jadi jika sewaktu-waktu ada masalah dengan 

balita bisa langsung bertanya kepada orang tua balitanya, Kartu Menuju Sehat 

memuat informasi tentang, catatan kesehatan dan riwayat kesehatan balita secara 

lengkap, media edukasi orang tua dan petugas kesehatan, dan media komunikasi 

yang digunakan petugas kesehatan untuk menentukan penyuluhan dan tindakan 

pelayanan kesehatan gizi, informasi yang tersedia juga dapat di gunakan untuk 

membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu. 

 

2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diharap Bidan dan Kader lebih teliti, tepat 

dan jelas dalam pencatatan pengisian data pemantauan status gizi, agar informasi 

yang terdapat pada catatan data pemantau status gizi bisa digunakan secara 

optimal untuk membuat keputusan klinik yang sesuai dan tepat waktu, bagi 

Puskesmas diharap dapat meningkatkan fasilitas dan mendorong perkembangan 

pelaksanaan pendokumentasian data pemantau status gizi secara lengkap, dengan 

cara menyelenggarakan pelatihan pengisian KMS khususnya untuk para kader, 

yang bertujuan meningkatkan kualitas kerja dan kualitas pelayanan kesehatan 

balita. 
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