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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, tindakan 

yang harus dilakukan yaitu memberdayakan masyarakat. Salah satu upaya 

pemberdayaan yaitu dengan mengikutsertakan anggota masyarakat atau kader 

yang bersedia secara sukarela terlibat dalam masalah-masalah kesehatan. 

Kader merupakan  salah satu orang terdekat yang berada ditengah-tengah 

masyarakat yang diharapkan dapat memegang pekerjaan penting khususnya 

setiap permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan (Setyatama, 2012). 

Kader sendiri juga adalah ujung tombak dari kesuksesan dalam pencapaian 

kesehatan bagi setiap balita, ibu hamil maupun lansia. Hal ini karena kader 

bertugas dan memiliki peran aktif dalam menggerakan masyarakat khususnya 

pada lansia untuk selalu aktif mengikuti kegiatan di posyandu. 

Peran kader memegang peranan penting dalam menjembatani 

masyarakat khususnya kelompok sasaran posyandu. Berbagai informasi dari 

pemerintah lebih mudah disampaikan kepada masyarakat melalui kader, 

karena kader lebih tanggap dan memilliki pengetahuan kesehatan diatas rata-

rata dari kelompok sasaran posyandu (Naim, 2008). 

Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2010, Indonesia saat ini 

termasuk lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di 

dunia yakni, mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6 persen dari jumlah penduduk. 
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Jumlah penduduk lansia 60 tahun atau lebih diperkirakan akan terus 

meningkat sehingga pada tahun 2025 diperkirakan mencapai jumlah 36 juta 

(proyeksi Bappenas) (Susanto, 2013). Seiring dengan bertambahnya jumlah 

lansia dari tahun ke tahun,  maka diharapkan dengan adanya posyandu lansia, 

kesehatan lansia dapat terjaga dan terjamin guna tercapainya keberhasilan 

pembangunan kesehatan di Indonesia. 

Effendy (2008) menjelaskan bahwa posyandu merupakan salah satu 

bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat 

dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan dalam rangka meningkatkan 

derajat kesehatan. Menurut Simanjuntak (2012) menjelaskan bahwa kegiatan 

yang ada di posyandu sangat tergantung pada kader posyandu, keberadaan 

kader posyandu dibutuhkan sebagai salah satu sistem penyelenggaraan 

pelayanan kebutuhan kesehatan dasar. Menurut Suarli dan Bahtiar (2007), 

salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor 

motivasi (motivation). 

Motivasi merupakan suatu dorongan dalam diri yang perlu dipenuhi 

agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang dapat 

menggerakkan untuk mencapai tujuan (Putro, 2008). Nugroho dan Nurdiana 

(2008) dalam penelitianya menyatakan bahwa motivasi memiliki hubungan 

yang signifikan dengan keaktifan seorang kader posyandu lansia. Taufik 

(2007) mengungkapkan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

sendiri adalah kebutuhan, harapan, minat, dorongan keluarga, lingkungan dan 

imbalan. Untuk memotivasi kader, Menkes mengingatkan agar hendaknya 
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dikembangkan secara rasional atas dasar pertimbangan guna memenuhi 

kebutuhan kader. Bagaimanapun, kader juga manusia yang memiliki 

kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya (Depkes RI, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Misrawati, Nuryani dan 

Dewi (2012) di Kecamatan Pesawahan Kabupaten Kuningan Jawa Barat 

terhadap 30 orang kader dari 10 desa memperlihatkan jumlah kader aktif 

hanya 39.7%, sebagian besar disebabkan motivasi yang rendah karena merasa 

terganggu aktivitas kerjanya oleh kegiatan Posyandu. Sedangkan sebanyak 

60% kader aktif termotivasi aktif dalam Posyandu karena merasa mendapat 

manfaat serta insentif dari kegiatan Posyandu. Soeprihanto (2000), 

penghargaan, pengakuan atau recognition atas suatu prestasi yang telah 

dicapai oleh seseorang akan merupakan motivator yang kuat. Pengakuan atas 

suatu prestasi akan memberikan kepuasan batin yang lebih tinggi  daripada 

penghargaan dalam bentuk materi atau uang atau hadiah. Penghargaan atau 

pengakuan dalam bentuk piagam penghargaan atau medali dapat menjadi 

motivator yang kuat jika dibandingkan dengan hadiah yang berupa barang 

atau uang. 

Nuryani dan Harisman (2012) pada penelitiannya menemukan bahwa 

sebanyak 90% kader yang diberikan penghargaan namun tidak aktif dalam 

kegiatan posyandu dan sebanyak 67,5% kader posyandu yang tidak diberikan 

penghargaan tetap aktif dalam kegiatan posyandu. Hal ini berkaitan dengan 

dukungan keluarga serta petugas dalam memberikan arahan pada kegiatan 

pada kader posyandu. Penghargaan kader adalah upah atau gaji yang 
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diberikan kepada kader. Insentif berupa uang memberikan motivasi tersendiri 

bagi kader. Menurut Widodowati (2004), bila para kader mendapat reward 

(bukan selalu dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk fasilitas), maka angka 

drop out bisa diperkecil. Oleh karena itu berbagai bentuk program yang 

berkaitan dengan sistem penghargaan perlu tetap digalakkan agar masyarakat 

yang terpilih tetap termotivasi untuk bertindak sebagai kader. 

Astari (2009) menyatakan bahwa tingkat pendidikan seorang kader 

turut menentukan rendah tidaknya seseorang menyerap dan memahami akan 

pentingnya pelaksanaan kegiatan posyandu. Dari kepentingan keluarga 

pendidikan itu sendiri amat diperlukan agar seseorang lebih tanggap akan 

adanya informasi kesehatan. Menurut Bouk (2012) dalam penelitianya 

menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan jumlah 

kunjungan kader dalam pelaksanaan posyandu. Suparman, Gondodiputro dan 

Djuhaeni (2010) menambahkan dalam penelitianya menyatakan bahwa 

lingkungan atau iklim organisasi dapat membangkitkan motivasi seseorang. 

Seringnya kader berinteraksi dengan pihak lain misalnya dinas kesehatan 

ataupun kecamatan dalam bentuk pembinaan, penyuluhan dll. yang akan 

menjadikan kader aktif merasa nyaman dengan lingkunganya. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di 

Desa Ledug Kabupaten Banyumas terhadap 10 kader Posyandu lansia terdiri 

dari RW 1, 2 dan 3 dengan cara wawancara dan observasi. Hasil wawancara 

dan observasi tersebut didapatkan bahwa ada 2 orang kader yang 

mengungkapkan malas untuk berangkat ke Posyandu untuk melaksanakan 
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kegiatan ketika ada permasalahan antar kader, 4 kader dinilai peneliti 

kinerjanya kurang karena mereka kurang memberikan motivasi lansia yang 

jarang hadir untuk selalu hadir dan kurang memotivasi lansia untuk tetap 

menjaga kesehatannya dengan menerapkan pola hidup yang sehat, dan 2 

kader lansia yang memiliki sikap kurang peduli terhadap lansia yang 3 kali 

berturut-turut tidak pernah berangkat dan 2 kader yang belum begitu 

memahami kinerja dari seorang kader posyandu lansia itu seperti apa. Hal ini 

menunjukan bahwa motivasi kader dalam melaksanakan kegiatan masih 

begitu rendah. 

Alasan peneliti mengambil desa Ledug sendiri karena Posyandu di desa 

Ledug ada beberapa Posyandu yang baru dibentuk dan belum mandiri, Hasil 

observasi disalah satu Posyandu mandiri di desa Kutawis terhadap 10 

responden didapatkan bahwa semua kader sudah betul-betul memahami 

tentang fPosyandu dan aktif dalam memberikan masukan-masukan terhadap 

lansia jika ada lansia yang jarang ataupun berturut-turut tidak berangkat. Bagi 

seorang kader di desa Kutawis menjadi seorang kader didasari oleh keinginan 

yang ada dalam diri sendiri, dukungan keluarga dan lingkungan sekitar 

mendukung. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin melakukan  

penelitian tentang “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kader 

Dalam Melaksanakan Kegiatan Posyandu Lansia di Desa Ledug Kabupaten 

Banyumas”. 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah 

yaitu “Apa sajakah faktor yang mempengaruhi motivasi kader dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu lansiadi Desa Ledug Kabupaten 

Banyumas”. 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kader 

dalam melaksanakan kegiatan posyandu lansia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik kader. 

b. Untuk mengidentifikasi pengaruhan penghargaan terhadap motivasi 

kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu lansia. 

c. Untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi 

kader dalam melaksanakan posyandu lansia. 

d. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap motivasi kader 

dalam melaksanakan posyandu lansia 

e. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan dengan motivasi 

kader dalam melaksanankan kegiatan posyandu lansia. 

f. Untuk mengetahui faktor yang paling dominan terhadap motivasi 

kader dalam melakasanakan posyandu lansia.  

 

 

Analisis Faktor yang..., Dwi Haryani, Fakultas Ilmu Kesehatan UMP, 2014



7 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dinas Kesehatan Banyumas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi Dinas 

Kesehatan Banyumas dalam rangka penentuan kebijakan dalam 

pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat, khususnya dalam 

hal upaya peningkatan peran-serta masyarakat guna meningkatkan 

aktivitas kader posyandu lansia di Kabupaten Banyumas. 

2. Bagi Kader Posyandu 

Diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan masukan-

masukan terhadap kader posyandu yang ada di desa ledug terkait dengan 

hasil penelitian ini mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

motivasi kader dalam melaksanakan kegiatan posyandu lansia. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi pengetahuan tentang 

kader dalam kegiatan posyandu terutama peneliti selanjutnya yang 

berminat mengenai aktivitas kader posyandu. 

E. PENELITIAN TERKAIT 

1. Widyaningrum (2011) 

Dengan judul hubungan antara pengetahuan, sikap, dan ketersediaan 

sarana penyuluhan dengan tindakan kader posyandu dalam penyuluhan di 

meja 4 pada posyandu Di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbersari Jember. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada hubungan antara 

pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana dengan tindakan penyuluhan di 
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meja 4 oleh kader posyandu pada posyandu di wilayah kerja Puskesmas 

Sumbersari. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan analitik 

dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh kader posyandu pada seluruh posyandu yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari yang bertugas di meja 4 

pelaksanaan kegiatan posyandu berlangsung yaitu sebanyak 95 kader. 

Sampel didapatkan dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh 

Supranto (1998) sehingga didapatkan 50 kader. Pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara dengan kuesioner dan observasi dengan 

lembar observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan uji 

korelasi Spearman dan taraf kepercayaan sebesar 95%. 

2. Suparman, Gondodiputro dan Djuhaeni (2010) 

Dengan judul motivasi kader meningkatkan keberhasilan kegiatan 

posyandu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh serta 

faktor motivasi yang paling berpengaruh terhadap peran serta kader dan 

masyarakat dalam kegiatan posyandu di Kabupaten Kuningan selama 

tahun 2009. Metode penelitian cross sectional explanatory survey dengan 

menggunakan kuesioner. Total sampel sebanyak 300 responden, terdiri 

dari masing-masing 100 orang untuk kader aktif dan tidak aktif yang 

diambil secara multistage sampling serta 100 orang masyarakat sebagai 

kontrol diambil secara purposive sampling. Motivasi internal dan 

eksternal sebagai variabel independen dan partisipasi kader/masyarakat 
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sebagai variabel dependen, kemudian dianalisis menggunakan teknik 

structural equation modeling (SEM). 
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