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Kegiatan UPKG sudah meliput 27 propinsi di Indonesia. Kegiatan penyuluhan di Meja 4 merupakan 

kegiatan inti yang dapat merupakan kunci keberhasilan UPKG. Bagaimana[un juga pelaksanan kegiatan 

adalah kader yang mendapatkan latihan minimal. Sampai seberapa jauh pelaksanaanya belum diketahui 

dengan pasti, dan banyak kritik-kritik yang meragukan pelaksanaannya.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahi gambaran pelaksanaan Meja 4 dan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kader dalam melaksanakannya. Sampel penelitian ini adalah kader yang berugas 

di Meja 4 pada kegiatan bulan Juli 1988. Jumlah sampel yang tercakup adalah 39 orang kader. Studi ini 

bersifat deskriptif korelasional, dan data dikumpulkan secara cross sectional. Dengan menggunakan 

metode wawancara, pengamatan Meja 4 selama kegiatan kelompok penimbangan berlangsung dan 

pencatatan.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 25% kelompok penimbangan kadernya dilaksanakan penyuluhan 

di Meja 4. Akan tetapi kualitas penyuluhan masih kurang baik, dan justru ibu yang mempunyai anak tidak 

naik berat badannya (T) hanya 26% saja yang mendapatkan penyuluhan dari kader.  

 

Dari faktor-faktor yang diduga berpengaruh, didapatkan faktor-faktor yang mempunyai hubungan positif 

dengan penyuluhan di Meja 4 adalah faktor pengetahuan kader, kepercayaan kader, keterlibatan kader 

dalam organisasi kemasyarakatan dan jumlah balita (beban kader) yang hadir di kelompok penimbangan. 

Pencapaian N/D diantara kelompok penimbangan yang melaksankan dan tidak melaksanakan 

penyuluhan di Meja 4 terdapat perbedaan secara bermakna, sedangkan pencapaian N/S tidak 

menunjukkan adanya perbedaan.  

 

Sebagai saran, diajukan bahwa diperlakukan pengetahuan-pengetahuan dan ketrampilan kader dalam 

melaksankan penyuluhan di Meja 4, perlu dikaji lebih lanjut efektivitas dan efisiensi alat peraga yang 

sudah ada, serta faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penyuluhan di Meja 4 seperti 

nilai-nilai dan ketrampilan kader.  

Akhirnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan untuk pengembangan UPGK.  
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