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PENDAHULUAN 
Kesehatan merupakan hak azasi (UUD 

1945, pasal 28 H ayat 1 dan UU No. 36 tahun 
2009) dan sekaligus sebagai investasi, 
sehingga perlu diupayakan, diperjuangkan 
dan ditingkatkan oleh setiap individu dan oleh 
setiap komponen bangsa, agar masyarakat 
dapat menikmati hidup sehat, dan pada 
akhirnya dapat mewujudkan derajat 
kesehatan masyarakat yang optimal (1). 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan 
berlandaskan pada kemampuan dan 
kekuatan suatu bangsa dalam mengatasi 
masalah-masalah kesehatannya. Diharapkan 
setiap upaya kesehatan yang dijalankan 
harus mampu membangkitkan dan 
mendorong peran serta masyarakat dalam 
meningkatkan derajat kesehatan. 

Kesehatan adalah tanggung jawab 
bersama dari setiap individu, masyarakat, 
pemerintah, dan swasta. Adapun peran yang 
dimainkan oleh pemerintah, tanpa kesadaran 
individu dan masyarakat untuk secara mandiri 
menjaga kesehatan mereka, hanya sedikit 
kemajuan yang akan dicapai. Pengalaman 
dan penelitian yang telah dilakukan terhadap 
peran serta masyarakat dalam pembangunan 
kesehatan membuktikan bahwa peran serta 

masyarakat sangat menentukan keberhasilan, 
kemandirian dan kesinambungan 
pembangunan kesehatan itu sendiri (1). 

Anak yang sakit tidak akan tumbuh 
menjadi orang dewasa yang sehat, akibatnya 
ia tidak akan dapat berkarya untuk 
masyarakat dan bangsa. First Informal 
Consultation on Growth of Children (UNICEF) 
menyepakati bahwa pertumbuhan anak 
merupakan indikator kunci dalam kesehatan 
dan perkembangan anak dan dapat 
menggambarkan bagaimana suatu 
masyarakat akan melaksanakan 
pembangunan. Dengan kata lain, anak-anak 
merupakan sumberdaya manusia suatu 
bangsa (2). 

Upaya untuk memantau dan 
memperbaiki kondisi kesehatan terutama 
balita dapat dilaksanakan melalui masyarakat 
desa yaitu dengan adanya Upaya Kesehatan 
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Salah 
satu bentuk operasional UKBM adalah 
Posyandu. Sesuai dengan program 
revitalisasi posyandu, posyandu merupakan 
wadah peran serta masyarakat untuk 
menyampaikan dan memperoleh kesehatan 
dasarnya dan diharapkan pula strategi 
operasional pemeliharaan dan perawatan 
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kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat 
dilakukan di Posyandu (1). 

Posyandu adalah upaya kesehatan 
berbasis masyarakat yang dikelola dari oleh 
untuk dan bersama masyarakat guna 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan 
memantau pertumbuhan balita dalam rangka 
meningkatkan kesehatan dengan pembinaan 
yang dilakukan oleh puskesmas setempat. 
Pelayanan posyandu pada hari buka 
dilaksanakan dengan sistem lima meja. 
Pelaksanaan posyandu balita itu meliputi 
pendaftaran dan penyuluhan kelompok oleh 
kader; penimbangan bayi dan balita oleh 
kader; pencatatan hasil penimbangan di KMS 
(Kartu Menuju Sehat) oleh kader; penyuluhan 
berdasarkan hasil penimbangan; pelayanan 
pemberian makanan tambahan (PMT), 
vitamin A, oralit dan selanjutnya adalah 
pelayanan kesehatan yaitu imunisasi, 
pengobatan, penyuluhan dan merujuk 
penderita ke puskesmas (3). 

Studi pendahuluan dilakukan di wilayah 
kerja Puskesmas Pirsus II Paringin 
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan. 
Kunjungan balita usia 12 sampai 59 bulan 
pada empat posyandu yang ada di wilayah 
Puskesmas Pirsus II Paringin pada tahun 
2009 rata-rata hanya mencapai 58,0%. Rata-
rata cakupan balita masih kurang dari target 
yang ditetapkan yaitu 65%. Pelaksanaan 
Posyandu sudah berjalan setiap bulannya, 
namun balita yang umurnya lebih dari 1 tahun 
jarang datang ke posyandu. Balita yang 
sudah diimunisasi lengkap juga sudah jarang 
datang ke Posyandu. Hal tersebut disebabkan 
karena rata-rata tingkat pendidikan, tingkat 
pengetahuan dan sikap ibu tentang posyandu 
masih rendah (3). 

Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada 
mendorong penulis untuk meneliti tentang 
bagaimana gambaran pendidikan, 
pengetahuan dan sikap ibu yang mempunyai 
balita 12 sampai 59 bulan tentang posyandu. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif. Dalam rancangan ini peneliti ingin 
mengetahui gambaran pendidikan, 
pengetahuan dan sikap ibu yang mempunyai 
balita usia 12 sampai 59 bulan tentang 
posyandu di wilayah kerja Puskesmas Pirsus 
II Paringin Kabupaten Balangan tahun 2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 
semua ibu yang mempunyai balita usia 12 

sampai 59 bulan yang berada di wilayah kerja 
Puskesmas Pirsus II Paringin tahun 2010. 
Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 
252 orang. Perhitungan sampel dilakukan 
dengan menggunakan rumus Lemeshow et 
al. (1997) sebanyak 41 ibu kemudian 
ditambahkan 10% = 4,1 maka jumlah sampel 
dalam penelitian adalah 45 ibu yang 
mempunyai balita usia 12 sampai 59 bulan. 

Variabel penelitian ini adalah 
pendidikan, pengetahuan dan sikap ibu 
tentang posyandu. Instrumen yang digunakan 
dalam pengumpulan data adalah kuesioner  

Teknik pengumpulan data didapatkan 
dari data primer (dengan mengisi kuesioner 
untuk mengetahui pendidikan, pengetahuan 
dan sikap ibu yang mempunyai balita usia 12 
sampai 59 bulan tentang posyandu) dan data 
sekunder (laporan bulanan Gizi di Puskesmas 
Pirsus II Paringin Kabupaten Balangan dan 
laporan tahunan Puskesmas tahun 2009). 

Teknik pengolahan data melalui tahap 
editing, coding, dan entry. Setelah data 
terkumpul, data diolah secara manual dalam 
bentuk tabulasi data dan persentasi menjadi 
distribusi frekwensi relatif dengan 
menggunakan kalkulator. Selanjutnya data 
yang telah diolah dianalisa secara deskriptif. 
 
HASIL PENELITIAN 

Tingkat pendidikan ibu di wilayah kerja 
Puskesmas Pirsus II yang menjadi responden 
sebagian besar hanya pendidikan dasar 
(88,8%), yang terdiri dari ibu tamat SD 
sebanyak 53,3%, dan tamat SLTP sebanyak 
35,5%. Sedangkan yang menempuh 
pendidikan menengah sebanyak 8,8%, dan 
sisanya 2,2% pernah menempuh pendidikan 
tinggi. Selengkapnya untuk tingkat pendidikan 
ibu balita dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
 
Tabel 1.  Distribusi Ibu Balita Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

No Pendidikan N % 

1. 
2. 
3. 

Dasar 
Menengah 
Tinggi 

40 
4 
1 

88,9 
8,9 
2,2 

 Total 45 100 

 
Hasil pengukuran tingkat pengetahuan 

responden tentang Posyandu memperlihatkan 
bahwa rentang nilai berkisar antara skor 36,1 
sampai 80,6 dengan rata-rata skor 61,4. 

 Gambaran pengetahuan selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Distribusi Ibu Balita Berdasarkan 
Tingkat Pengetahuan tentang 
Posyandu 

No Tingkat Pengetahuan N % 

1. 
2. 
3. 
4. 

Baik 
Cukup  
Kurang 

Tidak baik 

6 
22 
15 
2 

13,4 
48,9 
33,3 
4,4 

 Total 45 100 

 
Berdasarkan tabel diatas diketahui 

bahwa responden memiliki pengetahuan 
tentang posyandu yang kategori baik yaitu 6 
responden (13,4%). Pengetahuan yang cukup 
yaitu 22 responden (48,9%). Pengetahuan 
yang kurang yaitu 15 responden (33,3%) dan 
yang tingkat pengetahuannya tidak baik ada 2 
responden (4,4%). Jadi sebagian besar 
tingkat pengetahuan responden adalah 
cukup. 

Hasil pengukuran sikap responden 
terhadap posyandu memperlihatkan bahwa 
rentang nilai berkisar antara skor 81 sampai 
108 dengan rata-rata skor 87,9. 

Gambaran sikap responden tentang 
kegiatan posyandu dapat dilihat pada tabel 3 
berikut. 

 
Tabel 3.  Distribusi Ibu Balita Berdasarkan 

Sikap terhadap Posyandu 

No Sikap N % 

1. 
2. 

Positif 
Negatif  

32 
13 

71,1 
28,9 

Total 45 100 

 
Sebagian besar sikap ibu tentang 

kegiatan posyandu berada pada kategori 
positif yaitu sebanyak 32 responden (71,1%), 
sedangkan sisanya 13 responden (28,9%) 
bersikap negatif. 
 
PEMBAHASAN 

Dari hasil penelitian sebagaimana tabel 
1 sebagian besar tingkat pendidikan 
responden berada pada tingkat pendidikan 
dasar. Sebagaimana yang dikemukakan Jonni 
Purba dalam Paini (5) bahwa pendidikan 
penting untuk menilai kemampuan seseorang 
terhadap intelegensinya, karena diharapkan 
makin tinggi tingkat pendidikan akan makin 
mudah mempelajari, menerima program serta 
mampu melaksanakannya. Dalam hal ini 
semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 
seseorang menjadi semakin lebih memahami 

banyak hal sehingga mereka tahu 
memanfaatkan posyandu sebagai tempat 
pemantauan pertumbuhan serta mengetahui 
kesehatan balitanya.  

Menurut Notoatmodjo (6) pendidikan 
merupakan salah satu cara yang dapat 
mengubah perilaku seseorang, selain itu 
merupakan sarana yang mempercepat 
pengambilan keputusan, dalam upaya 
memperbaiki perilaku agar masyarakat dapat 
meneruskan perubahan-perubahan dalam hal 
posyandu. 

Menurut Suwandono dalam Haurissa (7) 
tingkat pendidikan formal merupakan modal 
dasar untuk seseorang dapat memahami dan 
berinteraksi dimasyarakat. Dengan maksimal 
menikmati pendidikan formal maka seseorang 
dapat menjadi cerdas dan pandai. Dengan 
tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan 
memudahkan seseorang khususnya ibu 
dalam menerima suatu perubahan. Selain itu 
ibu yang memiliki pendidikan tinggi juga lebih 
memiliki kemudahan dalam mendapatkan 
atau mengakses informasi-informasi sehingga 
meningkatkan pengetahuannya. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu 
diharapkan cara berpikir akan menjadi lebih 
rasional sehingga ibu akan semakin terarah 
dalam mengikuti atau berpartisipasi dalam 
program pemantauan pertumbuhan serta 
mampu menilai pertumbuhan itu sendiri. 

Dari hasil penelitian sebagaimana tabel 
2 tingkat pengetahuan ibu balita tentang 
posyandu sebagian besar adalah cukup. Dari 
keseluruhan responden, terdapat 84% 
responden yang tidak memahami tentang 
sistem pelayanan 5 (lima) meja yang 
dilaksanakan di posyandu.  

Menurut Rogers dalam Notoatmodjo (8) 
suatu penerimaan ide baru akan melalui lima 
tahap mulai dari mengetahui (awareness) 
hingga penerimaan (adoption) sangat 
ditentukan oleh hal-hal yang ada dalam diri 
individu misalnya sikap, motivasi dan faktor 
luar individu yaitu lingkungan termasuk 
efektivitas program dan pengalaman terhadap 
pelayanan dimasa lalu. Bila terdapat hal-hal 
yang kurang mendukung, perilaku yang telah 
terwujud dapat saja berubah.  

Menurut Notoatmodjo (8) terbentuknya 
perilaku baru terutama pada orang dewasa 
dimulai pada domain kognitif dalam arti subjek 
tahu terlebih dahulu terhadap stimulus yang 
berupa materi/objek diluarnya menimbulkan 
respon batin dalam bentuk sikap. Akhirnya 
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rangsangan yakni objek yang telah diketahui 
dan disadari sepenuhnya tersebut akan 
menimbulkan respon lebih jauh lagi yaitu 
berupa tindakan terhadap stimulus atau objek. 
Meskipun tingkat pengetahuan akan sangat 
berpengaruh terhadap penerimaan suatu 
program, akan tetapi kurangnya informasi 
terhadap suatu program juga berpengaruh 
terhadap tingkat penerimaannya. 

Komponen kognitif berisi kepercayaan 
seseorang mengenai apa yang berlaku atau 
apa yang benar bagi objek sikap. Sekali 
kepercayaan ini terbentuk, maka ia akan 
menjadi dasar pengetahuan seseorang 
mengenai apa yang dapat diharapkan dari 
objek tertentu. Kepercayaan dapat terus 
berkembang. Pengalaman pribadi, apa yang 
diceritakan orang lain, dan kebutuhan 
emosional kita sendiri merupakan determinan 
utama dalam terbentuknya kepercayaan. 
Tentu saja kepercayaan sebagai komponen 
kognitif tidak selalu akurat. Kadang-kadang 
kepercayaan itu terbentuk justru dikarenakan 
kurang atau tidak adanya informasi yang 
benar mengenai objek yang dihadapi (9). 

Ibu yang hadir ke posyandu untuk 
menimbang dan memantau pertumbuhan 
balitanya, juga akan mendapatkan informasi 
atau pengalaman belajar dari objek yang 
dikenalkan. Ibu-ibu yang tidak mau belajar 
atau membaca informasi dari sumber 
informasi yang ada di posyandu, akan 
mempunyai kecenderungan tidak secara rutin 
menimbang dan memantau pertumbuhan 
balitanya ke posyandu (10). 

Semakin tinggi pengetahuan ibu, 
kecenderungan untuk membentuk sikap 
positif akan lebih besar. Sehingga akan 
membentuk perubahan sikap ibu yang 
merupakan dorongan terjadinya perubahan 
perilaku. 

Dari hasil penelitian sebagaimana tabel 
3 sebagian besar sikap ibu terhadap 
posyandu adalah positif. Sebagian besar 
responden mendukung pernyataan bahwa 
posyandu dapat memberikan manfaat bagi 
kesehatan anak. 

Menurut Notoatmodjo (11) suatu sikap 
belum otomatis terwujud dalam suatu 
tindakan. Suatu gagasan yang maknanya 
telah dipahami tetapi tidak selalu diikuti 
dengan pelaksanaan dapat terjadi karena 
terdapat banyak variabel yang berpengaruh 
terhadap perilaku. Suatu perilaku manusia 
merupakan fungsi karakteristik seseorang dan 

lingkungannya (sarana fisik dan sosial 
budaya). Dengan demikian pemanfaatan 
sarana kesehatan sifatnya sangat subjektif, 
sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi 
sangat subjektif pula. 

Menurut Azwar (9) ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi sikap seseorang 
terhadap suatu hal. Salah satu yang dapat 
menjadi dasar pembentukan sikap adalah 
pengalaman pribadi. Sejak hamil seorang ibu 
sudah merasakan langsung manfaat dari 
posyandu. Pada waktu hamil ibu mendapat 
pelayanan pemeriksaan kesehatan dan 
mendapatkan tablet tambah darah di 
posyandu. Apalagi pada saat memiliki bayi, 
ibu bisa mendapatkan pelayanan seperti 
imunisasi secara mudah dan murah di 
posyandu. Pengalaman ini tentunya akan 
berpengaruh terhadap sikap ibu pada 
posyandu. Faktor kebudayaan juga sangat 
berpengaruh terhadap sikap. Mayoritas 
populasi yang merupakan suku Jawa memiliki 
sikap yang lebih penurut dan terbuka 
menerima informasi. Tentunya hal-hal ini akan 
mempengaruhi sikap ibu terhadap posyandu. 

Suatu program agar melekat pada 
individu maupun kelompok dibutuhkan 
penguat (confirmation) dimana dibutuhkan 
dukungan dari lingkungan terutama keluarga. 
Dukungan lingkungan yang bersumber dari 
masyarakat contohnya adalah Peningkatan 
Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dukungan 
PKK terhadap Posyandu pada saat ini sangat 
kurang sehingga menjadikan posyandu sepi 
pengunjung. Padahal seharusnya PKK dan 
Tokoh Masyarakat menjadi motivator untuk 
menggerakkan masyarakat. Selain motivator 
dalam proses penguat ini juga diperlukan 
informasi dalam bentuk penyuluhan atau 
konseling yang berkelanjutan guna 
memantapkan perilaku yang ada sehingga 
tidak terjadi drop out. Lewin dalam Haurissa 
(7) juga mengemukakan agar perilaku 
kesehatan dapat menetap maka diperlukan 
untuk memperkuat unsur pendorong dan 
sekaligus mengurangi hambatan-hambatan 
yang ada. 

Kaitan posyandu terhadap program 
perbaikan gizi dapat menumbuhkan 
kesadaran ibu balita terhadap pertumbuhan 
dan perkembangan. Perilaku ibu yang kurang 
mendukung dapat menyebabkan kondisi gizi 
anak semakin menurun atau sebaliknya. 
Keadaan ini bila berlangsung terus menerus 
akan berdampak pada semakin meningkatnya 
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indikator kesakitan dan kematian. Padahal 
tujuan program gizi yang tercermin dalam 
salah satu kegiatan posyandu adalah untuk 
meningkatkan keadaan gizi yang optimal bagi 
masyarakat yang dapat dinilai dengan 
meningkatnya jumlah Keluarga Sadar Gizi 
dan berperilaku gizi seimbang. Bila keadaan 
tersebut dapat tercapai maka tujuan 
posyandu dalam mewujudkan perilaku sehat 
pada masyarakat dapat sesuai dengan 
perilaku Kadarzi (10). 
 
KESIMPULAN 

Sebagian besar pendidikan ibu yang 
mempunyai balita usia 12 sampai 59 bulan 
berada di tingkat pendidikan dasar. Sebagian 
besar pengetahuan ibu yang mempunyai 
balita usia 12 sampai 59 bulan tentang 
posyandu adalah cukup. Sedangkan sebagian 
besar sikap ibu yang mempunyai balita usia 
12 sampai 59 bulan terhadap posyandu 
adalah positif. 
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