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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan pada periode 2015-2019 adalah Program 

Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status 

gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang 

didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. 

Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu paradigma  

sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional: Pilar 

paradigma sehat di lakukan dengan strategi pengurus utama kesehatan dalam 

pembangunan, penguatan promotif, preventif dan pemberdayaan masyarakat, 

Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi peningkatan akses 

pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan peningkatan mutu 

pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan continuum of care dan 

intervensi berbasis resiko kesehatan, Jaminan kesehatan nasional dilakukan 

dengan strategi perluasan sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali 

biaya (Renstra, 2015). 

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks saat ini, 

selain masih menghadapi masalah kekurangan gizi, dan masalah kelebihan 

gizi. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) 2010-

2014, perbaikan status gizi masyarakat merupakan salah satu prioritas dengan 
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menurunkan prevalensi balita gizi kurang (underweight) menjadi 15% dan 

prevalensi balita pendek (stunting) menjadi 32% pada tahun 2014.  

Tujuan rencana strategis kementerian kesehatan 2015-2019 salah 

satunya meningkatkan status kesehatan masyarakat. Peningkatan status 

kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum siklus kehidupan salah 

satunya pada balita. Tujuan indikator yang bersifat dampak (impact atau 

outcome) dalam peningkatan status kesehatan masyarakat yang dicapai salah 

satunya meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta 

pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.    

 Meningkatkan peran serta masyarakat dapat melalui pembentukan 

kader. Peran kader terhadap peningkatan gizi balita sangat penting dalam 

meningkatkan fungsi dan kinerja Posyandu yang utama dalam pemantauan 

pertumbuhan balita dengan melakukan revitalisasi posyandu. Dalam 

melaksanakan tugasnya peran kader sangat penting karena bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan program Posyandu bila kader tidak aktif maka pelaksanaan 

Posyandu juga akan menjadi tidak lancar dan akibatnya peningkatan gizi 

balita tidak baik (Martinah, 2014).  

Kader merupakan titik sentral dalam pelaksanan kegiatan Posyandu. 

keikutsertaan dan keaktifan kader diharapkan mampu menggerakkan 

partisipasi masyarakat. Namun keberadaan kader relative labil karena 

pasrtispasi bersifat sukarela sehingga tidak ada jaminan untuk tetap 

menjalankan fungsinya dengan baik seperti yang diharapkan. Jika ada 
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kepentingan keluarga atau kepentingan lainnya maka Posyandu akan 

ditinggalkan (Syafei, 2010). 

Berdasarkan laporan Puskesmas Kabupaten Sleman dari data 

pemantauan status gizi (PSG) tahun 2015, menunjukkan bahwa status gizi 

buruk dan kurang 7,53%, sangat pendek dan pendek 12,86%, sangat kurus dan 

kurus 3,57% dan gemuk 6,14%. Dari target Renstra Dinas Kesehatan dalam 

prevalensi gizi buruk dengan target 9,38 %. Puskesmas Gamping II belum 

mencapai target yaitu 7,85 %. Pravelensi balita pendek dan sangat pendek 

rata-rata 12,86 dan target Renstra tahun 2015 yaitu 11.5 %, sedangkan 

Puskesmas Gamping II telah mencapai target dengan 14,32 %. Prevalensi 

balita sangat kurus dan kurus rata-rata 3,57 %, dan target Renstra 3,50% tahun 

2015, sedangkan Puskesmas Gamping II belum mencapai target dengan 1,47 

%. Prevalensi balita gemuk rata-rata 6,14% dan target Renstra 4,8 % dan 

sebagian besar Puskesmas di Sleman juga masih melebihi target Renstra, salah 

satunya Puskesmas Gamping II dengan 8,58%. Dari data ini membuktikan 

bahwa Puskesmas Gamping II dengan wilayah Kerja mencakup Desa 

Banyuraden, Nogotirto dan Trihanggo dalam peningkatan gizi masih kurang.   

Berdasarkan hasil studi pendahuluan dan survey yang dilakukan 

peneliti dengan wawancara di Posyandu Desa Banyuraden dari 8 ibu yang 

mempunyai balita, 5 diantaranya mengatakan bahwa saat pelaksanaan 

posyandu ibu balita selalu mengikuti dan berat badan balita selalu meningkat, 

sedangkan 3 ibu yang memiliki balita mengatakan bahwa ibu dan balita tidak 
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rutin mengikuti pelaksanaan posyandu dan 2 diantaranya mengalami 

penurunan berat badan sedangkan yang 1 mengalami peningkatan berat badan. 

Pelaksanaan peran kader merupakan salah satu upaya pemerintah 

dalam memberdayakan masyarakat untuk menurunkan tingkat kematian bayi 

dan balita , dan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, khususnya 

kesehatan ibu dan anak balita. Secara teknis tugas kader yang terkait gizi 

adalah melakukan pendataan balita, melakukan penimbangan serta mencatat 

dalam Kartu Menuju Sehat (KMS), memberikan makanan tambahan, 

mendistribusikan vitamin A, melakukan penyuluhan gizi serta kunjungan ke 

rumah ibu yang menyusui dan ibu yang memiliki balita.  

Selain itu kader dapat menjadi perantara dengan petugas atau ahli 

kesehatan dengan masyarakat serta membantu masyarakat mengidentifikasi 

dan menghadapi kebutuhan kesehatan mereka sendiri. Kader juga dapat 

menyediakan informasi bagi pejabat kesehatan berwenang yang mungkin 

tidak dapat mencapai masyarakat langsung, serta mampu mendorong para 

pejabat kesehatan di sistem kesehatan agar mengerti dan merespons kebutuhan 

masyarakat (Ismawaranti, 2010).  

Berdasarkan studi pendahuluan diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian “ Peran kader terhadap peningkatan gizi balita di desa 

Banyuraden Sleman Yogyakarta ”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut “ Apakah ada hubungan peran kader terhadap 

peningkatan gizi pada balita di desa Banyuraden Sleman Yogyakarta ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan diperoleh dengan adanya penelitian tentang 

hubungan peran kader terhadap peningkatan gizi balita di desa Banyuraden 

Sleman Yogyakarta adalah :  

1. Tujuan Umum : 

Untuk mengetahui hubungan peran kader terhadap peningkatan gizi balita 

di desa Banyuraden Sleman Yogyakarta  

2. Tujuan Khusus : 

a. Mengetahui peran kader  menurut persepsi ibu di desa Banyuraden 

Sleman 

b. Mengetahui status gizi balita di desa Banyuraden Sleman 

c. Menganalisis hubungan peran kader terhadap peningkatan gizi balita di 

desa Banyuraden Sleman 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian tentang hubungan 

peran kader terhadap peningkatan gizi balita di desa Banyuraden Sleman 

Yogyakarta adalah : 
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1. Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan keperawatan, khususnya 

Keperawatan Komunitas mengenai pentingnya peran kader terhadap 

peningkatan gizi balita. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar 

untuk pengembangan kurikulum, pendidikan keperawatan khususnya 

perawatan masa pertumbuhan balita. 

2. Bagi Kader Posyandu 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai evaluasi tentang peran 

kader terhadap peningkatan gizi balita di desa Banyuraden Sleman 

Yogyakarta serta dapat menjadi masukan kepada kader dalam 

meningkatkan gizi balita untuk menurunkan angka gizi buruk. 

3. Bagi Peneliti  

Peneliti dapat mengetahui peran kader terhadap peningkatan gizi 

balita di desa Banyuraden Sleman Yogyakarta  

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian yang berhubungan dengan peran kader posyandu telah ada 

sebelumnya, diantaranya adalah : 

1. Subagyo dkk (2014), “Peran kader dalam memotivasi ibu balita 

berkunjung ke posyandu di desa Pliken Kabupaten Banyumas”. Dengan 

jenis penelitian Cross Sectional. Responden penelitian ini adalah ibu balita 
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di desa Pliken s.d bulan September 2014 yang terdata di Posyandu 

setempat. Analisis data menggunakan table frekuensi dan chi-Square. 

Hasil analisis chi-square menunjukkan angka sebesar 17,344 dengan nilai 

p sebesar 0,031 yang lebih kecil nilai p sebesar 0,05. Persamaan dengan 

penelitian ini adalah mengetahui peran kader dengan motivasi ibu balita 

dalam mengikuti program kesehatan di Posyandu. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian, variabel penelitian. 

2. Setyarini (2011), “Hubungan peran serta kader dalam memotivasi 

keaktifan ibu membawa balita ke posyandu terhadap status kesehatan 

balita di rw 07 Kelurahan Pasir Biru Cibiru”. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif koreasional dan rancangan penelitian ini 

adalah cross sectional. Teknik sampling yang digunakan yaitu total 

sampling yang berjumlah 28 responden. Dalam penelitian menggunakan 

analisa univariat berupa distribusi frekuensi untuk data berkategori 

nominal dan ordinal. Dilanjutkan dengan analisa bivariat dan uji korelasi 

pearson product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran 

kader dalam memotivasi keaktifan ibu-ibu membawa anak balita ke 

posyandu adalah baik yaitu 23 responden atau 82,2%. Hasil uji statistik 

diperoleh nilai p value = 0,027. Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

tempat, waktu penelitian, variabel.  

3. Agnes (2016), “Pengaruh pengetahuan dan sikap kader terhadap perilaku 

kader dalam penyuluhan gizi balita di posyandu wilayah kerja Puskesmas 

Ngemplak Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini menggunakan metode 
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penelitian obsevasional analitik dengan rancangan cross sectional. Sampel 

penelitian ini sebanyak 259 responden. Instrumen penelitian menggunakan 

kuesioner dan analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan sikap kader terhadap 

perilaku kader dalam penyuluhan gizi balita di posyandu wilayah kerja 

Puskesmas Ngemplak Kabupaten Boyolali sangat berpengaruh dengan 

hasil 63,3%. Hasil uji statistik diperoleh nilai p value = 0.000. Perbedaan 

dengan penelitian ini adalah tempat, waktu penelitian dan variabel 

penelitian  

 


