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1.1 Latar Belakang

Pada saat ini angka kematian bayi dan balita di Indonesia masih relatif

tinggi. Sebagaimana yang telah diketahui, pemerintah telah berupaya untuk

menyediakan fasilitas - fasilitas kesehatan, termasuk untuk kesehatan bayi dan

bahta, yaitu dengan diadakannya posyandu.

Melalui posyandu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh layanan

dasar KB dan Kesehatan (KB-Kes) yang meliputi program kesehatan ibu dan anak

(KIA), pekayanan imunisasi, Keluarga Berencana, Gizi dan penanggulangan

diare. Sehingga melalui posyandu ini selain mengadakan pelayanan - pelayanan

kesehatan dapat pula diketahui masalah kesehatan yang sedang berlangsung di

rnasyarakat.

Pelaksanaan posyandu banyak melibatkan masyarakat yang berperan

sebagai kader dengan bimbingan oleh petugas kesehatan. Oleh karena itu peranan

masyarakat dalam posyandu sangatlah penting.

Melalui penelitian ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan

bagairnana partisipasi rnasyarakat terhadap pelayanan posyandu di wilayah kerja

puskesmas Cibolerang.

Dengan latar belakang tersebut, maka penulis memilih judul penelitian

"Gambaran Partisipasi Masyarakat Terhadap Kegiatan Posyandu di Wilayah

Kerja Puskesmas Cibolerang Taboo 2003"

1.2 Identifikasi Masalah

Bagaimana gambaran partitipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu

di wilayah kerja Puskesmas Cibolerang, dilihat dari jumiah kunjoogan bayi dan

balita dibandingkan dengan jumlah bayi dan balita di wilayah tersebut.
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran partisipasi

masyarakat terhadap kegiatan posyandu di wilayah kerja puskesmas Cibolerang.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pene1itian yang dilakukan adalah untuk mengetahui:

1. Gambaran partisipasi masyarakat dalam hal kunjungan responden ke

posyandu

2. Pengetahuan responden mengenai posyandu

3. Partisipasi responden terhadap kegiatan pelayanan kesehatan di posyandu

4. Kesediaan ~esponden untuk berpartisipasi dalam kegiatan posyandu

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada puskesmas

Cibolerang, pengurus dan kader di puskesmas Cibolerang mengenai:

1. Informasi mengenai keadaan umum posyandu di puskesmas Cibolerang

2. Gambaran tentang partisipasi masyarakat terhadap layanan di posyandu di

wilayah kerja puskesmas Cibolerang

3. Informasi kepada masyarakat tentang pentingnya posyandu di puskesmas

Cibolerang

4. Bagi peneliti yaitu untuk mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama

perkuliahan.

http://www.maranatha.edu


3

1.5 Kerangka Pemikiran

\

Pengetahuan
I

I Sikap
Partisipasi

masyarakat

Perilaku

1.6 Metodologi

Metode penelitian : Deskriptif

Rancangan penelitian: Cross sectional

Instrumen penelitian: kuesioner

Sampel

Teknik sampling

Ibu yang datang ke posyandu serta membawa bayi

atau balita di wilayah kerja kerja puskesmas

Cibolerang.

whole sample

cluster random sampling

Responden

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah posyandu yang ada di wilayah kerja Puskesmas

Cibolerang, Kelurahan Margasuka, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota

Bandung.

Penelitian dilakukan mulai tanggal 10 September sam pal dengan 20

Oktober 2003.
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