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Kegiatan UPGK sudah meliputi 27 Propinsi di Indonesia. Kegiatan menafsirkan pesan pertumbuhan anak 

dalam KMS di meja 3 dan penyuluhan b erdasrkan hasil penimbangan merupakan kegiatan inti yang 

dapat merupakan kunci keberhasilan UPGK. Bagaimanapun juga pelaksana kegiatan adalah kader yang 

mendapatkan latihan minimal. Sampai seberapa jauh pelaksanaannya belum diketahui dengan pasti dan 

banyak kritik yang meragukan pelaksanaannya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan kader manafsirkan pesan pertumbuhan anak 

dalam KMS dan faktor-faktor dalam diri kader yang berpengaruh terhadap kemampuan tersebut. Sampel 

penelitian ini adalah kader yang telah mengikuti Latihan Kader Gizi yang diselengarakan puskesmas. 

Jumlah sampel yang tercakup adalah 70 orang kader. Type penelitian ini termasuk penelitian penjelasan 

(eksplanatory). Sedangkan motoda penelitian menggunakan survai sampel dengan pendekatan cross 

secional. Pengumpulan data dilakukan dengan motode wawancara dan pencatatan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, sebagian besar kader (68,6%) menjawb salah tentang kriteria 

beraat badan tidak naik pada keadaan berat badan bertambah, tetapi pindah pita warna lebih muda. 

Demikian pula, bila menjumpai anak dengan kondisi berbahaya seperti berat badan tidak naik 3 kali 

berturut-turut, justru masih kurang dipahami oelh sebagian besar kader. Hanya (7,1%) responden 

menjawab dengan benar.  

Didapatkan yang mempunyai hubungan positif dengan kemampunan menafsirkan pesan pertumbuhan 

anak dalam KMS adalah faktor umur, pendidikan, partisipasi sosial, keadaan ekonomi, lama menjadi 

kader dan keaktifan kader. Kemudian faktor yang paling berpengaruh terhadap kemampuan menafsirkan 

pesan pertumbuhan anak dalam KMS adalah keaktifan kader, pendidikan, partisipasi sosial dan umur 

kader.  

Sebagai saran, diajukan bahwa perlunya penyederhanaan konsep-konssep pengertian pita wrna pada 

KMS; peningkatan pengetahuan dan ketrampilan kader dengan memberi masukan khususnya KMS 

setiap saat pembinaan atau supervisi dan materi modul perumbuhan pengertian berat badan tidak naik, 

perlu diberikan porsi yang lebih besar dari sekarang. Serta dipertimbangkan faktor-faktor lain yang 



berpengaruh terhadap kemampuan kader dalam menafsirkan pesan pertumbuhan anak dalam KMS 

seperti pendidikan dan keaktifan kader. 
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