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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. POSYANDU LANSIA 

a. Pengertian Posyandu Lansia 

Posyandu merupakan perpanjangan tangan puskesmas yang 

memberikan pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan 

secara terpadu. Kegiatan posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat. 

Posyandu sebagai wadah peran serta masyarakat yang menyelenggarakan 

sistem pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas 

manusia secara empirik telah dapat meratakan pelayanan bidang 

kesehatan. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan 

gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak (Aritonang, 

2000). 

Posyandu merupakan kegiatan nyata yang melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dari oleh untuk masyarakat 

yang dilaksanakan oleh kader-kader, yang ditugaskan adalah warga 

setempat yang telah dilatih oleh masyarakat. (Meilani, 2009). 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya kesehatan 

bersumber Daya Manusia (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan 

dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan. Guna memberdayakan masyarakat dan 

memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh 
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pelayanan kesehatan dasar. Yang paling utama adalah untuk 

mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi (Depkes RI, 2006). 

Posyandu Lansia atau Kelopok Usia Lanjut (POKSILA) adalah 

suatu wadah pelayanan bagi usia lanjut di masyarakat, dimana proses 

pembentukan dan pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat bersama 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lintas sektor pemerintah dan non-

pemerintah, swasta, organisasi sosial dan lain-lain, dengan menitik 

beratkan pelayanan pada upaya promotif dan preventif (Notoatmodjo, 

2007) 

b. Tujuan Pelaksanaan Posyandu Lansia 

Tujuan umum dari Posyandu Lansia adalah meningkatkan 

kesejahteraan Lansia melalui kegiatan Posyandu Lansia yang mandiri 

dalam masyarakat. Tujuan khususnya, meliputi:  

(1) Meningkatnya kemudahan bagi Lansia dalam mendapatkan 

pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 

(2) Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan Lansia, 

khususnya aspek peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan 

aspek pengobatan dan pemulihan. 

(3)  Berkembangnya Posyandu Lansia yang aktif melaksanakan kegiatan 

dengan kualitas yang baik secara berkesinambungan (Depkes RI, 

2003). 

 Adapun tujuan dari dibentuknya posyandu lansia menurut Azrul 

(1998), yaitu :  
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a.  Memelihara kondisi kesehatan dengan aktifitas fisik sesuai 

kemampuan dan aktifitas mental yang mendukung  

b.  Memelihara kemandirian secara maksimal  

c.  Melaksanakan diagnosa dini secara tepat dan memadai  

d.  Melaksanakan pengobatan secara tepat  

e. Membina lansia dalam bidang kesehatan fisik spiritual  

f.  Sebagai sarana untuk menyalurkan minat lansia  

g.  Meningkatkan rasa kebersamaan diantara lansia  

h.  Meningkatkan kemampuan lansia untuk mengembangkan kegiatan 

kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan 

kebutuhan  

c. Manfaat Posyandu Lansia 

Menurut Depkes RI (2006), manfaat dari posyandu lansia adalah :  

a. Kesehatan fisik usia lanjut dapat dipertahankan tetap bugar  

b. Kesehatan rekreasi tetap terpelihara  

c. Dapat menyalurkan minat dan bakat untuk mengisi waktu luang  

d. Sasaran Posyandu Lansia 

Sasaran pelaksanaan pembinaan POKSILA, terbagi dua yaitu: 

(1)  Sasaran langsung, yang meliputi pra lanjut usia (45-59 tahun), usia 

lanjut (60-69 tahun), usia lanjut risiko tinggi (>70 tahun atau 60 

tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. 

 (2) Sasaran tidak langsung, yang meliputi keluarga dimana usia lanjut 

berada, masyarakat di lingkungan usia lanjut, organisasi sosial yang 
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peduli terhadap pembinaan kesehatan usia lanjut, petugas kesehatan 

yang melayani kesehatan usia lanjut, petugas lain yang menangani 

Kelompok Usia Lanjut dan masyarakat luas (Depkes RI, 2003). 

e. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Lansia 

Untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima terhadap 

Lansia, mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sebaiknya digunakan 

adalah sistim 5 tahapan (5 meja) sebagai berikut: 

1)  Tahap pertama: pendaftaran Lansia sebelum pelaksanaan pelayanan. 

2)  Tahap kedua: pencatatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan Lansia, 

serta penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. 

3)  Tahap ketiga: pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan dan 

pemeriksaan status mental. 

4)  Tahap keempat: pemeriksaan air seni dan kadar darah (laboratorium 

sederhana). 

5) Tahap kelima: pemberian penyuluhan dan konseling (Depkes RI, 

2003). 

B. KADER POSYANDU 

a. Pengertian Kader 

Kader kesehatan masyarakat adalah laki-laki atau wanita yang 

dipilih oleh masyarakat dan dilatih untuk menangani masalah-masalah 

kesehatan perorangan maupun masyarakat, serta bekerja di tempat yg 

dekat dengan pemberian pelayanan kesehatan (Syafrudin & Hamidah, 

2007). 
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Kader adalah seorang tenaga sukareka yang direkrut dari, oleh 

dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran pelayanan 

kesehatan (Cahyo, 2010). 

Kader kesehatan adalah tenaga sukarela yang terdidik dan terlatih 

dalam bidang tertentu yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan 

merasa berkewajiban untuk melaksanakan meningkatkan dan membina 

kesejahteraan masyarakat dengan rasa ikhlas tanpa pamrih dan 

didasarkan panggilan jiwa untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan 

(Depkes RI, 2000). 

Jumlah kader Posyandu Lansia di setiap kelompok tergantung 

pada jumlah anggota kelompok, volume dan jenis kegiatan yaitu 

sedikitnya 3 orang. Kader sebaiknya berasal dari anggota kelompok 

sendiri atau bilamana sulit mencari kader dari anggota kelompok dapat 

saja diambil dari anggota masyarakat lainnya yang bersedia menjadi 

kader (Depkes RI, 2003). 

b. Peran dan Fungsi Kader 

Menurut Meilani (2009) peran dan fungsi kader sebagai pelaku 

penggerakan masyarakat : 

1) Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 

2) Pengamatan terhadap masalah kesehatan di desa 

3) Upaya penyehatan lingkungan 

4) Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan anak balita 

5) Pemasyarakatan keluarga sadar gizi (Kadarzi). 
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c. Tugas Kader 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

2) Melaksanakan pembagian tugas 

3) Menyiapkan materi/media penyuluhan 

4) Mengundang ibu-ibu untuk datang ke Posyandu 

5) Pendekatan tokoh masyarakat 

6) Mendaftar Lansia 

7) Mencatat kegiatan sehari-hari Lansia 

8) Menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan Lansia 

9) Membantu petugas kesehatan dalam melakukan pemeriksaan 

kesehatan dan status mental, serta mengukur tekanan darah Lansia 

10) Memberikan penyuluhan 

11) Membuat catatan kegiatan Posyandu 

12) Kunjungan rumah kepada ibu-ibu yang tidak hadir di Posyandu 

13) Evaluasi bulanan dan perencanaan kegiatan Posyandu (Depkes RI, 

2003) 

d. Syarat Menjadi Seorang Kader 

Persyaratan untuk menjadi kader, antara lain:  

(1) Dipilih dari masyarakat dengan prosedur yang disesuaikan dengan 

kondisi setempat. 

(2) Mau dan mampu bekerja secara sukarela. 

(3) Bisa membaca dan menulis huruf latin,  

(4) Sabar dan memahami usia lanjut (Depkes RI, 2003). 
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Kader kesehatan mempunyai peran yang besar dalam upanya 

meningkatkan kemampuan masyarakat menolong dirinya untuk 

mencapai derajat kesehatan yang optimal. Selain itu peran kader ikut 

membina masyarakat dalam bidang kesehatan dengan melalui kegiatan 

yang dilakukan baik di Posyandu (Zulkifli, 2003). 

C. MOTIVASI 

a. Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi 

tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak 

melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu 

(Purwanto, 2010). 

Motivasi adalah keadaan kejiwaan dan sikap mental manusia 

yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan 

mengarah atau menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang 

mencerminkan kepuasan kerja atau mengurangi ketidakseimbangan 

(Sinungan, 2000). 

Menurut Moekjizat (2002), motivasi adalah menilai besarnya dan 

arahnya semua kekuatan yang mempengaruhi perilaku individu. 

Menurut Swanburg (2000), menyebutkan adalah motivasi adalah 

konsep yang dipakai untuk menguraikan keadaan ektrinsik yang 

menstimulasi perilaku tertentu dan respon intrinsik yang memnempatkan 

perilaku manusia. Respon intrinsik disebut juga sebagai motif 

(pendorong) yang mengarahkan perilaku ke arah pemuasan kebutuhan 

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



17 

 

atau ingin mencapai tujuan. Stimulasi ektrinsik dapat berupa hadiah, 

pujian, iming-iming, cita-cita yang akan mendorong individu melakukan 

atau mencapai sesuatu. 

b. Teknik Motivasi 

Menurut Usman (2006) ada beberapa teknik motivasi yang digunakan 

adalah, 

1) Berfikir positif 

Ketika mengkritik orang begitu terjadi ketidak beresan, tetapi kita 

lupa memberi dorongan positif agar mereka terus maju, jangan 

mengkritik cara kerja orang lain kalu kita sendiri tidak mampu 

memberi contoh terlebih dahulu. 

2) Menciptakan perubahan yang kuat 

Adanya kemauan untuk mengubah diri sendiri. Mengubah perasaan 

tidak mampu menjadi mampu, tidak mau menjadi mau. 

3) membangun harga diri 

Banyak kelebihan kita sendir dan orang lain yang tidak kita hargai 

padahal penghargaan merupakan salah satu bentuk teknik memotivasi. 

c. Tujuan dan Fungsi Motivasi 

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan motivasi adalah untuk 

menggerakkan atau menggugah seseorang agar timbul keinginan dan 

kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil 

atau tujuan tertentu (Purwanto, 2010). 
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Sunaryo (2002) mengemukakan bahwa tujuan dari motivasi adalah 

untuk meningkatkan moral dan kepuasan kerja, meningkatkan kerja, 

meningkatkan kedisiplinan, menciptakan suasana yang kondusif, hubungan 

kerja yang baik, dan mempertinggi rasa tanggung jawab perawat terhadap 

tugas-tugasnya. 

Menurut Purwanto (2010), fungsi motivasi adalah :  

a.  Mendorong timbulnya tingkah laku atau suatu perbuatan serta 

menyeleksinya  

b.  Sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian 

tujuan yang diinginkan.  

c.  Sebagai penggerak, ia berfungsi sebagai mesin bagi mobil, besar 

kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 

pekerjaan.  

Sedangkan menurut Sardiman (2001), fungsi motivasi adalah  

a. Mendorong manusia untuk berbuat  

Motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan  

b. Menentukan arah perbuatan  

Motivasi dapat memberikan arah dan menentukan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan rumusan  

c. Menyeleksi perbuatan  

Motivasi ikut menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan atau 

dilakukan agar dapat mencapai tujuan  
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d. Sebagai pendorong usaha dan pencapaian prestasi  

d. Teori Motivasi 

Munculnya teori motivasi modern dilandasi oleh perilaku 

kebutuhan, penguatan, kesadaran, karakteristik pekerjaan, dan perasaan 

atau emosi (Asmuji, 2012). 

a. Teori Motivasi Kebutuhan 

Teori motivasi kebutuhan muncul didasarkan bahwa individu 

dalam hidupnya ingin memenuhi kebutuhannya, baik fisiologis 

maupun psikologis secara baik atau cukup. Kebutuhan diartikan 

sebagai kekurangan fisiologis atau psikologis yang mendorong 

timbulnya perilaku (Asmuji, 2012). 

Beberapa teori kebutuhan motivasi yang terkenal antara lain 

sebagai berikut: 

1) Teori Motivasi Maslow 

Teori ini dikemukakan oleh Abraham H. Maslow. Teori 

ini didasarkan pada teori holistik dinamis yang mencakup 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih 

sayang, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi. Oleh 

karena itu, teori motivasi ini dikenal dengan “Teori Kebutuhan”. 

Teori ini didasarkan pada hierarki kebutuhan mulai dari 

yang paling dasar menuju kebutuhan yang lebih tinggi 

tingkatannya. Artinya, seseorang akan memenuhi kebutuhan 
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tingkat pertama dulu sebelum mereka memenuhi kebutuhan 

tingkat kedua dan seterusnya. 

Berdasarkan perkembangannya, teori ini mengalami 

koreksi, dengan asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang 

unik, yang dalam memenuhi kebutuhannya tidak hanya 

berorientasi pada kebutuhan psikologisnya. Secara nyata, individu 

dalam memenuhi kebutuhannya berlangsung secara simultan. 

Artinya, seseorang dalam memenuhi kebutuhan fisiknya, pada 

waktu yang bersamaan seseorang ingin juga merasa aman, 

mempunyai teman, dicintai, disayangi, dihargai, dan berkembang. 

Dengan melihat kenyataan ini, teori kebutuhan Maslow tidak 

didasarkan lagi atas hierarki, tetapi cenderung mengarah pada 

rangkaian kebutuhan manusia. Namun demikian, teori Maslow ini 

sudah menjadi dasar perkembangan teori-teori motivasi 

selanjutnya. 

2) Teori Kebutuhan McClelland 

Teori McClelland ini dikenal juga dengan teori kebutuhan 

untuk mencapai prestasi yang dikemukakan oleh David 

McClelland. Teori ini menyatakan bahwa seseorang mempunyai 

motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan 

seseorang akan prestasi. Teori ini berfokus pada tiga kebutuhan, 

yaitu kebutuhan akan prestasi (nach-need for Achievement); 

kebutuhan akan kekuasaan (npow-need for Power); dan 
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kebutuhan akan kelompok pertemanan/afiliasi (naff-need for 

Affiliation). 

Menurut McClelland, karakteristik orang yang berprestasi 

tinggi (high achievers) memiliki tiga ciri umum, yaitu (1) sebuah 

preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat 

kesulitan moderat; (2) menyukai situasi-situasi ketika kinerja 

mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, bukan karena 

faktor-faktor lain, seperti keberuntungan atau kemujuran; (3) 

menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan 

mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah. 

3) Teori Motivasi Herzberg 

Teori ini sering dikenal dengan teori dua faktor, yaitu 

faktor motivasional dengan faktor hygiene atau pemeliharaan. 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg. Berdasarkan 

teori ini, yang dimaksud faktor motivasional adalah segala 

sesuatu yang mendorong seseorang berprestasi yang sifatnya 

intrinsik atau bersumber dari dalam dirinya, antara lain pekerjaan 

seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karier, dan pengakuan orang lain. Sedangkan, 

yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah 

faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang bersumber dari luar 

diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan 

seseorang, antara lain status seseorang dalam kehidupan 
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seseorang, antara lain status seseorang dalam organisasi, 

hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan 

seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, sistem administrasi 

dalam organisasi, dan sistem imbalan yang berlaku. 

Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan 

teori Herzberg ialah memperhitungkan dengan tepat faktor mana 

yang lebih berpengaruh kuat dalam kehidupan seseorang, apakah 

yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat ekstrinsik. 

4) Teori ERG dari Clyton Alderfer 

Teori ERG ini dikemukakan oleh Clyton Alderfer. 

Akronim ERG dalam teori Alderfer merupakan huruf-huruf 

pertama dari tiga istilah, yaitu E = Existence (kebutuhan akan 

eksistensi); R = Relatedness (kebutuhan untuk berhubungan 

dengan pihak lain); dan G = Growth (kebutuhan akan 

pertumbuhan). 

Secara konseptual, terdapat persamaan antara teori atau 

model yang dikemukakan oleh Maslow dan Alderfer. Existense 

dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama (physiological 

needs) dan kedua (safety needs) dalam teori Maslow; Relatedness 

identik dengan hierarki kebutuhan ketiga (love needs) dan 

keempat (esteem needs) menurut konsep Maslow dan Growth 

mengandung makna sama dengan self actualization menurut 
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Maslow; dan teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis 

kebutuhan manusia itu diusahakan pemuasannya secara serentak. 

Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut, akan tampak 

bahwa semakin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, 

semakin besar pula keinginan untuk memuaskannya. Apabila 

kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan, semakin kuat 

keinginan memuaskan kebutuhan yang lebih tinggi. Namun 

sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya 

lebih tinggi, semakin besar keinginan untuk memuaskan 

kebutuhan yang lebih mendasar. Tampaknya pandangan ini 

didasarkan pada sifat pragmatisme manusia. Artinya, karena 

menyadari keterbatasannya seseorang dapat menyesuaikan diri 

pada kondisi objektif yang dihadapinya dengan memusatkan 

perhatiannya kepada hal-hal yang memungkinkan untuk 

dicapainya (Asmuji, 2012). 

b. Teori Penguatan 

Thorndike dan Skinner berpendapat bahwa perilaku individu 

dikendalikan oleh konsekuensinya. Individu akan mengulangi perilaku 

yang diikuti oleh konsekuensi yang mendukung dan menghindari 

perilaku yang mengakibatkan konsekuensi yang tidak mendukung. 

Artinya, seseorang yang dapat melakukan pekerjaan secara maksimal 

sampai akhirnya mengalami kepuasan kerja dapat menjadi motivasi 

seseorang untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Bahkan, 
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penghargaan dari organisasi juga dapat mempengaruhi motivasi 

individu dalam kinerjanya. 

c. Teori Keadilan 

Teori keadilan mengemukakan bahwa individu dalam organisasi 

akan cenderung membandingkan antara segala sesuatu yang diberikan 

kepada organisasi dan penghargaan yang dia dapatkan. Individu juga 

akan membandingkan penghargaan yang dia terima dengan yang 

diterima individu lain dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang 

sama. Individu akan mempunyai motivasi tinggi jika penghargaan 

yang dia terima atas pekerjaan dan tanggung jawabnya dirasa 

memenuhi keadilan. 

e. Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Handoko (1998), ada dua faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal :  

1.  Faktor internal  

a.  Keinginan dalam diri sendiri  

Di dalam diri tiap individu akan terdapat kemampuan, ketrampilan, 

kebiasaan yang menunjukkan kondisi orang untuk melaksankan 

pekerjaan yang mungkin dimanfaatkan sepenuhnya atau mungkin 

juga tidak.  

b.  Tingkat pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu obyek tertentu. 

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



25 

 

Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera 

penglihatan, penciuman, raba dan rasa. Sebagian besar pengetahuan 

manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2003).  

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). 

Selanjutnya menurut pengalaman dan hasil penelitian Rogers 

dalam Notoatmodjo (2003), dijelaskan bahwa perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan bersifat lebih langgeng dari pada 

perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.  

c. Tingkat pendidikan  

Tingkat pendidikan seseorang berpengaruh dalam memberikan 

respon terhadap sesuatu yang datang dari luar. Seseorang yang 

mempunyai tingkat pendidikan tinggi akan memberikan respon 

yang lebih rasional dan juga dalam motivasi kerjanya akan 

berpotensi dari pada mereka yang berpendidikan lebih rendah atau 

sedang. Maka visi pendidikan adalah mencerdaskan manusia. 

Tingkat pendidikan turut menentukan mudah tidaknya seseorang 

menyerap dan memahami tentang posyandu lansia.  

d. Pengelolaan diri  

Pengelolaan dimaksudkan adanya pengaruh. Pengelolaan diri 

seseorang dapat dipengaruhi dari individu itu sendiri atau dari luar 

(sesama rekan, kehidupan kelompok lansia). Bila pengaruh yang 

didapat oleh lansia menunjang kegiatan tersebut maka lansia 
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mampu untuk lebih meningkatkan motivasinya dalam 

berkelompok. Maka visi pendidikan adalah mencerdaskan manusia.  

e. Usia  

Dikatakan faktor usia mempengaruhi adalah lansia karena semua 

fungsi ingatan, penglihatan, pendengaran, daya konsentrasi dan 

kemampuan fisik secara umum mulai menurun sehingga 

memerlukan orang lain untuk memenuhi keperluannya dalam 

mempertahankan kunjungan ke posyandu lansia.  

2.  Faktor ekternal  

a.  Dukungan dari keluarga  

Dukungan keluarga adalah sebagai adanya kenyamanan, perhatian, 

penghargaan atau menolong orang dengan sikap menerima 

kondisinya, dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu 

maupun kelompok. Dukungan keluarga sangat mempengaruhi 

dalam memotivasi seseorang. Misalnya : menghormati dan 

menghargai orang lain, mengajaknya dalam acara keluarga dan 

pemeriksaan kesehatan.  

b.  Agama dan kepercayaan  

Tidak bisa disangkal bahwa agama dan kepercayaan mempunyai 

hubungan erat dengan moral. Dalam praktek kehidupan sehari-hari 

motivasi kita yang terpenting dan terkuat adalah perilaku moral. 

Salah satu perilaku moral yang menjadi pegangan bagi 

penganutnya adalah agama dan kepercanyaan.  
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c.  Penguatan / kekuatan  

Penguatan atau kekuatan adalah perubahan perilaku yang 

dilaksanakan kepada sasaran atau masyarakat hingga mereka 

melakukan sesuai dengan harapan 

Sedangkan menurut Purwanto (2010), faktor yang mempengaruhi 

motivasi adalah :  

a. Kebutuhan  

Proses motivasi terjadi karena adanya kebutuhan atau rasa 

kekurangan sesuatu. Seseorang yang memiliki kebutuhan akan 

mempertahankan tingkah lakunya untuk pemuasan kebutuhan.  

b. Sikap  

Sikap seeorang terhadap suatu obyak melibatkan emosi (perasaan 

senang atau tidak senang). Pengarahan atau penghindaran terhadap 

obyek suatu serta elemen kognitif yaitu bagaimana individu 

membanyangkan atau mempersepsikan sesuatu. 

c. Minat  

Adanya minat akan ada perhatian terhadap obyek. Suatu minat yang 

besar akan mempengaruhi atau menimbulkan motivasi.  

Winardi (1992) menambahkan bahwa motivasi seseorang sangat 

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 

a. Faktor Internal; faktor yang berasal dari dalam diri individu, terdiri 

atas: 

-   Persepsi individu mengenai diri sendiri. 
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Seseorang termotivasi atau tidak untuk melakukan sesuatu banyak 

tergantung pada proses kognitif berupa persepsi. Persepsi 

seseorang tentang dirinya sendiri akan mendorong dan 

mengarahkan perilaku seseorang untuk bertindak;Harga diri dan 

prestasi; faktor ini mendorong atau mengarahkan inidvidu 

(memotivasi) untuk berusaha agar menjadi pribadi yang mandiri, 

kuat, dan memperoleh kebebasan serta mendapatkan status 

tertentu dalam lingkungan masyarakat; serta dapat mendorong 

individu untuk berprestasi. 

- Harapan 

Adanya harapan-harapan akan masa depan. Harapan ini 

merupakan informasi objektif dari lingkungan yang 

mempengaruhi sikap dan perasaan subjektif seseorang. Harapan 

merupakan tujuan dari perilaku. 

- Kebutuhan 

Manusia dimotivasi oleh kebutuhan untuk menjadikan dirinya 

sendiri yang berfungsi secara penuh, sehingga mampu meraih 

potensinya secara total. Kebutuhan akan mendorong dan 

mengarahkan seseorang untuk mencari atau menghindari, 

mengarahkan dan memberi respon terhadap tekanan yang 

dialaminya. 

- Kepuasan kerja 
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Kepuasan kerja lebih merupakan suatu dorongan afektif yang 

muncul dalam diri individu untuk mencapai goal atau tujuan yang 

diinginkan dari suatu perilaku. 

b. Faktor Eksternal; faktor yang berasal dari luar diri individu, terdiri 

atas: 

-  Jenis dan sifat pekerjaan 

 Dorongan untuk bekerja pada jenis dan sifat pekerjaan tertentu 

sesuai dengan objek pekerjaan yang tersedia akan mengarahkan 

individu untuk menentukan sikap atau pilihan pekerjaan yang 

akan ditekuni. Kondisi ini juga dapat dipengartuhi oleh sejauh 

mana nilai imbalan yang dimiliki oleh objek pekerjaan dimaksud; 

- Kelompok kerja dimana individu bergabung 

Kelompok kerja atau organisasi tempat dimana individu 

bergabung dapat mendorong atau mengarahkan perilaku individu 

dalam mencapai suatu tujuan perilaku tertentu; peranan kelompok 

atau organisasi ini dapat membantu individu mendapatkan 

kebutuhan akan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kebajikan serta 

dapat memberikan arti bagi individu sehubungan dengan 

kiprahnya dalam kehidupan sosial. 

- Situasi lingkungan pada umumnya 

Setiap individu terdorong untuk berhubungan dengan rasa 

mampunya dalam melakukan interaksi secara efektif dengan 

lingkungannya. 
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- Sistem imbalan yang diterima 

Imbalan merupakan karakteristik atau kualitas dari objek pemuas 

yang dibutuhkan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi 

motivasi atau dapat mengubah arah tingkah laku dari satu objek 

ke objek lain yang mempunyai nilai imbalan yang lebih besar. 

Sistem pemberian imbalan dapat mendorong individu untuk 

berperilaku dalam mencapai tujuan; perilaku dipandang sebagai 

tujuan, sehingga ketika tujuan tercapai maka akan timbul imbalan. 

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. 

Sedangkan menurut Suparman, Gondodiputro dan Djuhaeni (2010) 

menambahkan dalam penelitianya menyatakan bahwa motivasi dari 

lingkungan atau iklim organisasi dapat membangkitkan motivasi. 

D. PENGETAHUAN 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan 

proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari 

dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang 

tersedia serta keadaan sosial budaya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2003). 
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Secara garis besar domain tingkat pengetahuan (kognitif) 

mempunyai enam tingkatan, meliputi: mengetahui, memahami, 

menggunakan, menguraikan, menyimpulkan dan mengevaluasi. Ciri 

pokok dalam taraf pengetahuan adalah ingatan tentang sesuatu yang 

diketahuinya baik melalui pengalaman, belajar, ataupun informasi yang 

diterima dari orang lain (Notoadmodjo, 2003). 

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengatahuan : 

1) Umur 

Umur adalah umur responden menurut tahun terakhir. Umur 

sangat erat hubungannya dengan pngetahuan seseorang, karena 

semakin bertambah usia maka semakin banyak pula pengetahuannya 

(Notoatmodjo, 2003). 

2) Pendidikan 

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diharapkan stok 

modal manusia (pengetahuan, keterampilan) akan semakin baik. 

Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan 

untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok masyarakat 

sehingga mereka memperoleh tujuan yang diharapkan. Sehingga 

individu mampu untuk meningkatkan kesehatan (Hurlock, 2004) 

3) Pekerjaan 

Kegiatan atau usaha yang dilakukan ibu setiap hari berdasarkan 

tempat dia bekerjayang memungkinkan ibu hamil memperoleh 

informasi tentang tanda-tanda persalinan. Pekerjaan sangat 
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mempengaruhi ibu yang memiliki pekerjaan diluar rumah lebih cepat 

dan mudah mendapatkan informasi dari luar khususnya pengetahuan 

tentang tanda-tanda persalinan (Notoatmodjo, 2003). 

4) Pengalaman  

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan adalah suatu cara 

untuk memperoleh kebenaran pengetahuan dengan cara mengulang 

kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi masa lalu. Pengalaman belajar dalam bekerja yang 

dikembangkan memberikan pengetahuan dan keterampilan 

professional serta pengalaman belajar selama bekerja akan dapat 

mengembangkan kemampuan mengambil keputusan yang merupakan 

manifestasi dari keterpaduan menalar secara ilmiah dan etik yang 

bertolak dari masalah nyata dalam bidang kerjanya. 

5) Sumber informasi 

Informasi adalah data yang telah diproses kedalam suatu 

bentuk yang mempunyai arti bagi sipenerima dan mempunyai nilai 

nyata dan terasa bagi kepuasan saat ini atau kepuasan mendatang, 

informasi yang datang dari pengirim pesan yang ditujukan kepada 

penerima pesan. 

a) Media cetak seperti booklet, leaflet, poster, rubric, dan lain-lain. 

b) Media elektronik seperti televise, radio. Video, slide, dan lain-   

lain. 
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c) Non-Media seperti dapat dari keluarga, teman, tenaga kesehatan 

(Notoadmodjo, 2005). 

3. Pengukuran Pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau 

angket yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek 

penelitian atau responden. Kedalaman pengetahuan yang ingin kita 

ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan dengan tingkat tersebut di atas 

(Notoatmodjo, 2005). Cara mengukur tingkat pengetahuan dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudahan dilakukan penilaian 

nilai 1 untuk jawaban benar dan nilai 0 untuk jawaban salah. Kemudian 

digolongkan menjadi 4 kategori yaitu 

1) Baik, bila subyek menjawab dengan benar > 75% - 100% 

2) Cukup baik, bila subyek mampu menjawab dengan benar > 55%-

75% dari seluruh pertanyaan.  

3) Kurang baik, bila subyek mampu menjawab dengan benar > 40%-

55% dari seluruh pertanyaan 

4) Tidak baik, jika persentase jawaban < 40% (Arikunto, 2006). 

E. LINGKUNGAN 

Lingkungan merupakan sesuatu yang berada disekitar individu baik 

secara fisik, biologis dan sosial. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap kader 

untuk aktif dalam kegiatan posyandu. Lingkungan yang kurang mendukung dan 

kondusif akan membuat kader tidak aktif dalam segala kegiatan di posyandu 

(Handoko (1998) dan Widayatun, 1999). 
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Menurut Sarwoto (1991) bahwa suasana kerja yang baik dihasilkan 

terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik, sedangkan suasana kerja 

yang kurang baik banyak ditimbulkan oleh organisasi yang tidak tersusun dengan 

baik pula. Dari pendapat tersebut dapat diterangkan bahwa terciptanya suasana 

kerja sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang ada dalam organisasi 

tersebut.  

Alex (2002) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut: 

“Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar parapekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas–tugas yang diembankan”. 

Sihombing (2004) mendefinisikan lingkungan kerja adalah faktor-

faktor di luar manusia baik fisik maupun non fisik dalam suatu organisasi. 

Faktor- fisik ini mencakup peralatan kerja, suhu ditempat kerja, kesesakan 

dan kepadatan, kebisingan, luas ruang kerja sedangkan non fisik mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk di perusahaan antara atasan dan bawahan serta 

antara sesama karyawan. Sama halnya lingkungan kerja seorang kader juga 

akan berdampak naik turunya motivasi kader untuk aktif dalam setiap 

kegiatan posyandu. 

Sedarmayanti (2001) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yaitu:  

1. Lingkungan Kerja Fisik  

Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik 

secara langsung maupun secara tidak langsung (Sedarmayanti, 2001). 

Menurut Komarudin (2002) lingkungan kerja fisik adalah keseluruhan 
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atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial - kultural yang mengelilingi 

atau mempengaruhi individu. Menurut Alex (2002) menjelasakan bahwa 

faktor - faktor lingkungan kerja fisik adalah sebagai berikut:  

a) Pewarnaan  

Masalah warna dapat berpengaruh terhadap seorang karyawan 

didalam melaksanakan pekerjaan, akan tetapi banyak perusahaan yang 

kurang memperhatikan masalah warna. Dengan demikian pengaturan 

hendaknya memberi manfaat, sehingga dapat meningkatkan semangat 

kerja karyawan. Pewarnaan pada dinding ruang kerja hendaknya 

mempergunakan warna yang lembut.  

b) Penerangan  

Penerangan dalam ruang kerja karyawan memegang peranan yang sangat 

penting dalam meningkatkan semangat karyawan sehingga mereka akan 

dapat menunjukkan hasil kerja yang baik, yang berarti bahwa penerangan 

tempat kerja yang cukup sangat membantu berhasilnya kegiatan-kegiatan 

operasional organisasi.  

c) Udara  

Di dalam ruangan kerja karyawan dibutuhkan udara yang cukup, dimana 

dengan adanya pertukaran udara yang cukup, akan menyebabkan 

kesegaran fisik dari karyawan tersebut. Suhu udara yang terlalu panas 

akan menurunkan semangat kerja karyawan di dalam melaksanakan 

pekerjaan.  

d) Suara bising  
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Suara yang bunyi bisa sangat menganggu para karyawan dalam bekerja. 

Suara bising tersebut dapat merusak konsentrasi kerja karyawan sehingga 

kinerja karyawan bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu setiap 

organisasi harus selalu berusaha untuk menghilangkan suara bising 

tersebut atau paling tidak menekannya untuk memperkecil suara bising 

tersebut. Kemampuan organisasi didalam menyediakan dana untuk 

keperluan pengendalian suara bising tersebut, juga merupakan salah satu 

faktor yang menentukan pilihan cara pengendalian suara bising dalam 

suatu organisasi.  

e) Ruang Gerak  

Suatu organisasi sebaiknya karyawan yang bekerja mendapat tempat 

yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan atau tugas. Karyawan tidak 

mungkin dapat bekerja dengan tenang dan maksimal jika tempat yang 

tersedia tidak dapat memberikan kenyamanan. Dengan demikian ruang 

gerak untuk tempat karyawan bekerja seharusnya direncanakan terlebih 

dahulu agar para karyawan tidak terganggu di dalam melaksanakan 

pekerjaan disamping itu juga perusahaan harus dapat menghindari dari 

pemborosan dan menekan pengeluaran biaya yang banyak.  

f) Keamanan  

Rasa aman bagi karyawan sangat berpengaruh terhadap semangat kerja 

dan kinerja karyawan. Di sini yang dimaksud dengan keamanan yaitu 

keamanan yang dapat dimasukkan ke dalam lingkungan kerja fisik. Jika 

di tempat kerja tidak aman karyawan tersebut akan menjadi gelisah, tidak 

bisa berkonsentrasi dengan pekerjaannya serta semangat kerja karyawan 
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tersebut akan mengalami penurunan. Oleh karena itu sebaiknya suatu 

organisasi terus berusaha untuk menciptakan dan mempertahankan suatu 

keadaan dan suasana aman tersebut sehingga karyawan merasa senang 

dan nyaman dalam bekerja.  

g) Kebersihan  

Lingkungan kerja yang bersih akan menciptakan keadaan disekitarnya 

menjadi sehat. Oleh karena itu setiap organisasi hendaknya selalu 

menjaga kebersihan lingkungan kerja. Dengan adanya lingkungan yang 

bersih karyawan akan merasa senang sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat. 

2. Lingkungan Kerja Non Fisik  

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan maupun 

hubungan dengan bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan 

bawahan (Sedamayanti, 2001). Lingkungan kerja non fisik ini tidak kalah 

pentingnya dengan lingkungan kerja fisik. Semangat kerja karyawan sangat 

dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik, misalnya hubungan 

dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. Apabila hubungan 

seorang karyawan dengan karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan 

dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih 

nyaman berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat kerja 

karyawan akan meningkat dan kinerja pun juga akan ikut meningkat.  

Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku 

karyawan, yaitu:  
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a. Struktur kerja, yaitu sejauh mana bahwa pekerjaan yang diberikan 

kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.  

b. Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja merasakan bahwa 

pekerjaan mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas 

tindakan mereka.  

c. Perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana karyawan 

merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan, keyakinan, 

perhatian serta menghargai mereka.  

d. Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada 

kerjasama yang baik diantara kelompok kerja yang ada.  

e. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya 

komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman sekerja 

ataupun dengan pimpinan.  

F. PENGHARGAAN 

Penghargaan, pengakuan, atau recognition atas suatu kinerja yang telah 

dicapai seseorang akan menjadi faktor atau perangsang yang kuat. Pengakuan 

atas suatu kinerja akan memberikan kepuasan batin seseorang 

(Sastrohadiwiryo, 2002). Adanya pengakuan dan penghargaan atas suatu 

kinerja yang telah dicapai oleh seorang kader, hal ini akan menyebabkan 

seorang kader lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan selalu 

berusaha untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. 

Unsur-unsur motivasi berasal dari dalam diri seseorang yaitu berupa 

keadaan yang tidak puas atau ketegangan psikologis ini bisa muncul oleh 

karena keinginan-keinginan untuk memperoleh penghargaan, pengakuan, 
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serta berbagai macam kebutuhan lainnya. Dan motivasi berasal dari luar yaitu 

yang ingin dicapai seseorang, tujuan itu sendiri berada diluar diri seseorang 

itu namun mengarahkan tingkah laku orang itu untuk mencapainya. Insentif 

atau penghargaan yang berhasil dapat menimbulkan imbalan psikologis dan 

juga imbalan ekonomi. Ada perasaan puas pada diri seorang kader yang 

timbul dari penyelesaian pekerjaan yang dilakukan dengan baik (Uno, 2007). 

Penghargaan kader adalah upah atau gaji yang diberikan kepada kader. 

Insentif berupa uang memberikan motivasi tersendiri bagi kader (Nuryani dan 

Harisman, 2012). Menurut Siagian (2005) insentif merupakan daya tarik 

orang datang dan tinggal dalam suatu organisasi yang artinya sistem 

pengkajian dan pelaksanaan perlu dikembangkan sedemikian rupaagar sistem 

perangsang adil dan berbuat lebih baik / lebih banyak bukan sekedar upah 

atas pekerjaan yang dilakukan. 

Menurut Simamora (2006), penghargaan atau imbalan dibagi menjadi 

2, yaitu: 

a) Penghargaan intrinsik (instrinsic reward) berupa: perasaan kompetensi 

diri, perasaan pencapaian dalam dirinya, tanggung jawab dan otonomi 

pribadi, perasaan pengakuan informal, status, dan kepuasan kerja. 

b) Penghargaan ekstrinsik (extrinsic reward) berupa: gaji, tunjangan 

karyawan, sanjungan, pengakuan, promosi jabatan, hubungan sosial, 

lingkungan kerja, dan pembayaran insentif 
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G. KERANGKA TEORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Sardiman (2001), Widodowati (2004), Suparman, Gondodiputro dan 

Djuhaeni (2010) dan Handoko (1998) 
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H. KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Konsep 

 

I. HIPOTESIS 

a. Ada pengaruh penghargaan terhadap motivasi kader dalam melaksanakan 

kegiatan posyandu lansia. 

b. Ada pengaruh tingkat pengetahuan dengan motivasi kader dalam 

melaksanakan kegiatan posyandu lansia 

c. Ada pengaruh dukungan keluarga terhadap motivasi kader dalam 

melaksanakan posyandu lansia. 

d. Ada pengaruh lingkungan terhadap motivasi kader dalam melaksanakan 

posyandu lansia. 

 

 

- Penghargaan 

- Tingkat 

pengetahuan 

- Dukungan Keluarga 

- Lingkungan 

Motivasi Kinerja Kader 

Posyandu Lansia 

Variabel Perancu 

Yaitu: 

- Keinginan dalam diri 

sendiri 

- Usia 

- Agama 

- Kepercayaan 
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