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ABSTRAK

Windyastuti
Motivasi Kunjungan Ibu Bekerja ke Posyandu di Kelurahan Langensari, Ungaran Barat,
Semarang.
xiii + 48 halaman + 3 tabel + 2 gambar + 6 lampiran

Latar Belakang : Di Kelurahan Langensari, Ungaran Barat, Semarang posyandu rutin
diselenggarakan. Namun cakupan ibu bekerja ke posyandu selama ini rendah dibandingkan
dengan yang lain. Tinggi rendahnya status gizi balita akan dipengaruhi oleh tingkat kunjungan
ibu dalam memeriksakan perkembangan dan pertumbuhan balitanya. Tujuan dalam penelitian
ini adalah untuk mengetahui motivasi kunjungan ibu bekerja keposyandu di Kelurahan
Langensari, Ungaran Barat, Semarang.
Metode : Penelitian ini menggunakan desain kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk
menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupannya. Penelitian
ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan melibatkan 6 informan sebagai objek
penelitian dan menggunakan teknik sampel (purposive sampling). Alat pengumpul data yang
digunakan adalah wawancara mendalam (indept interview).
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu bekerja tentang posyandu yaitu
tempat pelayanan kesehatan, perkembangan dan tempat berkumpul tenaga medis. Penyebab
utama ibu tidak bisa membawa balitanya keposyandu sendiri karena waktu. Pemahaman ibu
tentang posyandu dengan peningkatan kesehatan balita yaitu tidak mengetahui perkembangan
anak dan kurangnya informasi masalah kesehatan.
Kesimpulan : Persepsi dan pandangan informan tentang posyandu yaitu tempat berkumpulnya
tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam mengetahui perkembangan
balita, hal ini berdasarkan pengalaman ibu, orang tua, dan ibu balita yang lain serta pendidikan
ibu yang tinggi. Faktor utama ibu keposyandu yaitu jam kerja bersamaan dengan jadwal
posyandu. Diharapkan ibu bisa membagi waktu untuk keposyandu dengan minta izin sebentar
untuk mengantar anaknya.

Kata Kunci : Motivasi, kunjungan, posyandu
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