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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan hasil  Riskesdas  pada  tahun  2013 merupakan  prevalensi 

balita  terhadap  gizi buruk dan kurang sebesar 19,6 %. Hal ini masih sangat 

perlu adanya upaya dari pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan 

penanggulangan masalah gizi kurang antara lain penyelenggaraan posyandu, 

pemberian ASI eksklusif dan MP ASI serta tatalaksana gizi buruk. Gizi sangat 

berperan pada manusia khususnya bagi bayi dan balita. Gizi berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang bayi dan balita serta memberikan kekebalan tubuh 

terhadap kuman penyakit (Aritonang, 1999). 

Gizi sering dianggap sebagai penyebab langsung dan tidak langsung 

terhadap kematian balita. Kematian balita dapat dicegah dan dihindari jika 

segera diketahui status gizi balita secara berkala dan pemberian makanan 

seimbang. Status gizi pada balita dapat diketahui dengan melakukan 

pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri yang dilakukan meliputi 

pengukuran berat badan dan tinggi badan pada bayi dan balita. Pengukuran 

antropometri harus dilakukan dengan tepat agar hasil yang didapat tidak salah 

sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menentukan asupan makanan pada 

bayi dan balita (Aritonang, 1999) 

Pengukuran antropometri pada balita sering dilakukan di Posyandu. 

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat 
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dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi (Rahayu dkk, 2005)  

Posyandu sangat   tergantung pada peran kader. Pada umumnya Kader  

posyandu ini adalah relawan yang berasal dari masyaraat yang di pandang 

memiliki kemampuan lebih di banding anggota masyarakat lainnya. Kader inilah 

yang memiliki potensi besar dalam memperlancar proses pelayanan kesehatan. 

Oleh karena itu, keberadaan kader relatif labil karena partisipasi bersifat 

sukarela sehingga tidak ada jaminan bahwa para kader akan tetap menjalankan 

fungsinya dengan baik seperti yang di harapkan. Jika suatu saat ada 

kepentingan keluarga ataupun kepentingan yang lain maka posyandu akan di 

tinggalkan (Rahayu dkk, 2005) 

Kemampuan kader yang meliputi  pengetahuan dan keterampilan 

berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan 

pengalaman yang berbeda.  Pengetahuan dan keterampilan ini dipengaruhi oleh 

karakteristik responden, seperti umur, tingkat pendidikan, lama menjadi kader, 

dan pelatihan (Bertens, 2009) 

Cukup tingginya jumlah kader yang masih mengalami kesalahan 

pengukuran antropometri ini ada kemungkinan berkaitan dengan tingkat 

pendidikan dan lamanya menjadi kader.  Tingkat pendidikan yang tinggi  akan 

mempengaruhi  pemahaman seseorang  dalam pembelajaran  dan kebiasaan  

yang lama seorang kader  dalam melakukan  penimmbangan dan pengukuran  

tinggi badan  akan meningkatakan  keterampilan kader .Berdasarkan hasil 
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penelitian  yang dilakukan oleh Novvita dkk,2014, menunjukkan  bahwa  ada 

hubungan  antar pendidikan dengan keterampilan kader yaitu 78,79% kader 

dengan tingkat pendidikan (Novvita,Herawati,Agus,(2014) 

Berdasarkan data dari Puskesmas Colomadu I pada tahun 2014  anak 

yang masih  mengalami gizi buruk berdasarkan BB/U  yaitu 2,4% gizi kurang, 

6,6% gizi lebih 4,2%.TB/U yang sangat pendek 7,7% pendek 14,1% dan  BB/TB  

yang mengalami  kurus  5,1% dan  status gizi balita berdasarkan  IMT/U  yang 

mengalami  kurus 6,2% dan gemuk 12,2%.  Jumlah kader yang berada di 

Puskesmas Colomadu I  sebanyak  380 orang  kader menurut SK Bupati  yang 

terbagi  dalam  10 posyandu.  

Berdasarkan hasil survey awal yang dilakukan peneliti di posyandu  

wilayah Desa Gawanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar terdiri  

dari 10 orang kader posyandu  ada   30%  yang masih  kurang terampil  dalam 

pengukuran  dan penimbangan  berat badan  bayi dan balita di karenakan  ada  

yang  tidak melepas baju atau pakaian yang cukup tebal pada menimbang,tidak 

melepas sandal/sepatu saat pengukuran tinggi badan. 

Berdasarkan  uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka 

peneliti ingin meneliti judul yaitu “Hubungan tingkat pendidikan dan lama 

menjadi kader dengan keterampilan kader dalam pengukuran antropometri di 

Posyandu Desa Gawanan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”.  
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: Apakah  ada hubungan antara tingkat pendidikan dan lama menjadi 

kader dengan keterampilan  kader dalam pengukuran antropometri di Posyandu 

Desa Gawanan? 

C.Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara tingkat pendidikan dan lama menjadi kader dengan keterampilan 

kader  dalam pengukuran antropometri di Posyandu  Desa Gawanan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pendidikan kader di Posyandu Desa Gawanan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

b. Mendiskripsikan lama menjadi kader  di Posyandu Desa Gawanan 

Kabupaten Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

c. Mendiskripsikan  keterampilan kader dalam pengukuran antropometri  di 

Posyandu Desa Gawanan Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

d. Menganalisis hubungan antara tingkat pendidikan dengan keterampilan 

kader  dalam pengukuran antropometri di Posyandu Desa Gawanan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.  
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e. Menganalisis hubungan antara lama menjadi kader dengan keterampilan 

kader dalam pengukuran antropometri di Posyandu Desa Gawanan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.  

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi: 

1. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi untuk penelitian 

selanjutnya mengenai hubungan antara tingkat pendidikan dan lama 

menjadi kader dengan keterampilan kader  dalam pengukuran 

antropometri di posyandu Desa Gawanan Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar.  

2. Bagi Masyarakat  Desa Gawanan 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat sebagai informasi tentang 

pentingnya keterampilan kader  pengukuran antropometri untuk 

masyarakat khususnya para kader-kader posyandu di Desa Gawanan 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar.  

3. Bagi Puskesmas Colomadu I 

Sebagai bahan pertimbangan, memberikan informasi, dan masukan 

dalam   hal  meningkatkan  keterampilan  pengukuran  antropometri di 

Posyandu Desa Gawanan. 


