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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

     Indonesia merupakan salah satu diantara 17 negara di dunia yang 

mengalami tiga masalah gizi pada balita yaitu stunting, wasting dan 

overweight (Kemenkes RI, 2015). United Nations Children’s Fund (UNICEF) 

melaporkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-5 dunia untuk negara 

dengan jumlah anak yang terhambat pertumbuhannya paling besar dengan 

perkiraan sebanyak 7.7 juta balita (Kemenkes RI, 2007). Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) memperkirakan bahwa 54% kematian bayi dan balita 

disebabkan oleh keadaan gizi yang buruk. Upaya penanggulangan gizi buruk 

tersebut harus mengedepankan upaya promosi dan pencegahan (Kemenkes 

RI, 2007). 

 Pembangunan kesehatan nasional merupakan bagian dari Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang bidang Kesehatan (RPJPK) 2005-2025 yang 

pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen 

bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi 

pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan 

ekonomis. Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 

2025 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditunjukkan 

oleh umur harapan hidup yang meningkat, angka kematian bayi yang 

menurun, dan prevalensi gizi kurang pada balita juga menurun. Untuk 
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mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan tersebut, banyak  

strategi yang digunakan, diantaranya pemberdayaan masyarakat dan daerah. 

Salah satu bentuk upaya pemberdayaan masyarakat tersebut adalah 

menumbuhkembangkan Posyandu (Kemenkes RI, 2011). 

     Pos Pelayanan Terpadu yang biasa dikenal dengan sebutan 

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya 

masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama 

masyarakat. Keberadaan posyandu sangat diperlukan dalam mendekatkan 

upaya promotif dan preventif kepada masyarakat, utamanya terkait dengan 

upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan 

anak (Kemenkes RI, 2011). Posyandu juga berfungsi sebagai wadah 

pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan ketrampilan dari petugas 

kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat. Keberhasilan pengelolaan 

posyandu memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik 

dukungan moril, materiil maupun finansial. Kerjasama dengan berbagai 

lapisan masyarakat dan sektor terkait juga sangat diperlukan, disamping 

ketekunan dan pengabdian para pengelolanya. Bentuk dukungan dan 

kerjasama dengan lapisan masyarakat ini dapat dilihat dari banyaknya 

kunjungan sasaran posyandu yang menggambarkan tingkat partisipasi 

masyarakat yang dikenal dengan persentase D/S. Huruf D melambangkan 

jumlah balita yang hadir di posyandu dan S merupakan jumlah keseluruhan 

balita yang ada di wilayah kerja posyandu tersebut (Kemenkes RI, 2011). 

            Cakupan D/S merupakan salah satu indikator kinerja program gizi 

masyarakat di Puskesmas dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 85 %. 

Cakupan D/S tahun 2015 tingkat nasional baru mencapai 76,80 %, Jawa 
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Tengah 82.8% dan Kota Salatiga 77.7 % (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa 

Tengah, 2014). Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2012 menyebutkan 

bahwa banyak hal yang mempengaruhi tingkat pencapaian partisipasi 

masyarakat dalam penimbangan di posyandu antara lain tingkat pendidikan, 

tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan gizi, faktor ekonomi 

dan sosial budaya. Penelitian Hasan (2013) menyebutkan bahwa banyak 

faktor yang menyebabkan masyarakat berkunjung ke posyandu, yang bisa 

berasal dari orang itu sendiri (faktor internal) yang berupa usia dan 

pengetahuan, serta faktor eksternal yang berupa tingkat pendidikan, status 

pekerjaan dan dukungan tokoh  masyarakat. Faktor yang paling dominan 

pengaruhnya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu (Reihana dan  

Duarsa, 2012). Tingkat pendidikan yang tinggi akan  meningkatkan 

kemampuan dalam memahami semua obyek atau informasi yang diterima, 

khususnya posyandu dan manfaatnya. Pengetahuan yang tinggi akan 

meningkatkan kesadaran bagi masyarakat dalam mencari informasi dan 

pelayanan kesehatan bagi balitanya (Suharti, 2012). 

            Kelurahan Sidorejo Lor merupakan salah satu dari 6 (enam) kelurahan 

yang berada di wilayah Puskesmas Sidorejo Lor Kota Salatiga. Kelurahan 

tersebut mempunyai sasaran jumlah balita kurang lebih 737 balita, terbanyak 

ke-2 di tingkat Kecamatan Sidorejo. Laporan bulanan Gizi Puskesmas 

Sidorejo Lor menyebutkan bahwa cakupan D/S Kelurahan Sidorejo Lor tahun 

2015 hanya mencapai 64.73%, dibawah Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

85%, paling rendah dibanding 5 (lima) kelurahan yang lain.Kelurahan Sidorejo 

Lor mempunyai 16 posyandu yang menyebar di 14 RW. Jumlah sasaran 

terbanyak ada di Posyandu Anggrek VII. Oleh karena itu penulis ingin meneliti 
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apakah ada Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Ibu tentang 

Posyandu dengan Tingkat Partisipasi di Posyandu Anggrek VII Kelurahan 

Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

 

B. Perumusan Masalah 

           Dari latar belakang di atas, penulis menyusun perumusan masalah 

sebagai berikut : “Apakah ada hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan 

ibu tentang posyandu dengan  tingkat partisipasi di Posyandu Anggrek VII 

Kelurahan  Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :  

  Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu 

tentang posyandu dengan tingkat partisipasi di Posyandu Anggrek VII 

Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

2. Tujuan Khusus : 

a) Mendeskripsikan tingkat pendidikan ibu di Posyandu Anggrek VII 

Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

b) Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang posyandu di Posyandu 

Anggrek VII Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga 

c) Mendeskripsikan tingkat partisipasi di Posyandu Anggrek VII 

Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga 

d) Menganalisis hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu 

tentang posyandu dengan tingkat partisipasi di Posyandu Anggrek VII 

Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan  Sidorejo Kota Salatiga 
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D. Manfaat 

1. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan semangat kepada 

masyarakat untuk terus aktif hadir dan mengikuti kegiatan di posyandu 

setempat, sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. 

2. Bagi stakeholder terkait 

           Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan yang 

berguna untuk perbaikan cakupan program, sehingga bisa mencapai 

standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. 

 

E. Ruang Lingkup 

     Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

tingkat pendidikan, pengetahuan ibu tentang posyandu dan tingkat partisipasi 

di Posyandu Anggrek VII Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo Kota 

Salatiga. 

 


