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Salah satu uasaha pemerintah untuk meningkatkan masyarakat agar dapat 
melaksanakan hidup sehat, dilaksanakan program Posyandu, dengan tujuan 

untuk menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka 

kelahiran.  

Cakupan partisipasi masyarakat pengguna posyandu (D/S) di Deesa 

Tambaharjo 26,28 % sedangkan target cakupan D/S Jawa Tengah 60 %. 
Cakupan yang rendah dikhawatirkan informasi atau pengetahuan tidak 

mencapai semua sasaran sehingga tujuan unutk merubah perilaku unutk 
hidup sehat sulit dicapai.  

Tujuan penulisan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubugan dengan 

ketidakhadiran balita di posyandu.  

Penelitian dilakukan dengan wawancara pada 168 responden, responden 
yaitu ibu yang mempunyai balita usia antara 10 bulan sampai dengan 60 

bulan di Desa Tambaharjo.  

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dengan program 

SPSS/PC+ untuk mencari hubungan antara variabel bebas dan variabel 
terikat. Uji yang dilakukan yaitu uji Produtc Moment, ujji Point Serial, dan uji 
Serial. Hasil uji product moment yang bermakna dilanjutkan dengan uji 

regresi untuk mendapatkan persamaan garis regresi. Hasil penelitian 

didapatkan :  

1. Pendidikan ibu balita tidak berhubungan dengan ketidakhadiran balita di 

posyandu  

2. Jumlah balita dalam keluarga tidak berhubungan dengan ketidakhadiran 

balita di posyandu  

3. Status kerja ibu balita berhubungan dengan ketidakhadiran ba;ita di 
posyandu  

4. Pengeluaran untuk makan dan minum per orang per hari tidak 

berhubungan dengan ketidakhadiran balita di posyandu  

5. Pengetahuan ibu balita tentang manfaat posyandu berhubungan secara 
bermakna dengan ketidakhadiran balita di posyandu. Semakin tinggi 



pengetahuan ibu balita semakin sedikit frekuensi mereka tidak hadir di 

posyandu  

6. Umur balita berhubungan secara bermakna dengan ketidakhadiran balita di 
posyandu. Semakin bertambah umur balita semakin sering balita tidak hadir 
ditimbang ke posyandu.  

7. Status gizi balita tidak berhubungan dengan ketidakhadiran balita di 

posyandu.  

8. Jarak posyandu dari rumah ibu balita semakin jarang balita tidak hadir 

untuk ditimbangkan di posyandu  
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