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ABSTRAK 

 
Salah satu partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan adalah kegiatan Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu). Posyandu merupakan suatu bentuk pemberdayaan masyarakat melalui upaya 
Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk, dikelola dan diselenggarakan 

dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat  dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan kesehatan dasar. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi 
ibu balita ke Posyandu di Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016.  
Jenis Penelitian ini adalah analitik. Populasinya adalah ibu balita di Posyandu. Teknik sampling 

menggunakan total sampling, jumlah sampel 50 ibu balita. Uji statistik yang digunakan yaitu 
univariat, bivariat (chi square), dan multivariat (logistik regresi) menggunakan program SPSS 

Berdasarkan uji bivariate, tidak terdapat hubungan antara partisipasi ibu balita dengan umur ibu, 

pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu, sikap ibu, status bekerja  ibu, jarak tempuh  rumah, 

kepemilikan KMS, perilaku kader, dan perilaku petugas kesehatan, dengan semua nilai p > 0,05. 
Uji multivariat didapatkan semua variabel mempunyai nilai p > 0,05 dan nilai OR = 0,000 untuk 

semua variabel, berarti bahwa enam variabel tersebut merupakan faktor protektif dari partisipasi 

aktif ibu balita ke Posyandu.  
Kesimpulannya adalah bahwa sebagian besar partisipasi ibu ke Posyandu di Desa Ngampel 

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 yaitu aktif sebesar 98%. Diketahui bahwa 

tidak terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi ibu balita dengan umur ibu, pendidikan 
ibu, sikap ibu, status bekerja  ibu, jarak tempuh  rumah, dan kepemilikan KMS di Posyandu Desa 
Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016. 

 

Kata Kunci : Faktor-faktor, partisipasi ibu balita 

 

PENDAHULUAN  

 

Dalam penjelasan umum Undang-
Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, 

disebutkan bahwa salah satu prinsip dasar 

dalam pelaksanaan setiap kegiatan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

yang setinggi-tingginya adalah partisipasi 

masyarakat. Salah satu partisipasi masyarakat 

dalam upaya kesehatan adalah kegiatan Pos 
Pelayanan Terpadu (Posyandu). Menurut 

Depkes RI (2009), Posyandu merupakan suatu 
bentuk pemberdayaan masyarakat melalui 
Upaya Kesehatan Bersumber Daya 

Masyarakat (UKBM) yang dibentuk, dikelola 

dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan 
bersama masyarakat  dalam penyelenggaraan 

pembangunan kesehatan, guna 
memberdayakan masyarakat dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam 
memperoleh pelayanan kesehatan dasar. 

Posyandu memiliki beberapa 

kegiatan, salah satu kegiatan bulanan 

(kegiatan rutin) yang dilakukan yaitu 

memantau pertumbuhan berat badan balita 
dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat 

(KMS). Pemantauan pertumbuhan balita 
dilakukan karena kelompok umur balita 
menunjukkan pertumbuhan badan yang pesat, 

serta merupakan kelompok yang paling sering 

menderita akibat kekurangan gizi 

(Soediaoetama, 2006). Ibu yang tidak 
menimbang balitanya ke Posyandu secara 
rutin dapat menyebabkan tidak terpantaunya 

pertumbuhan dan perkembangan balita, 
sehingga berisiko terjadinya gangguan 

pertumbuhan dan mengalami gizi buruk 

(Depkes RI, 2006). 
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Banyaknya anak berstatus gizi kurang 

mencerminkan masalah yang besar pada 
sumber daya manusia di Indonesia. Pada 

periode 1989 – 2003 Pemerintah Indonesia 

hanya dapat mengurangi kondisi malnutrisi 
<1% per tahun (Depkes, 2005 dalam 
Khomsan, et al, 2007). Pada tahun 2007 

prevalensi nasional gizi buruk–kurang 

mencapai 18,4% (gizi buruk 5,4% dan gizi 
kurang 13%). Walaupun angka tersebut sudah 

mencapai target MDGs untuk Indonesia yaitu 

sebesar 18,5%, namun berdasarkan prevalensi 
tersebut gizi buruk-kurang masih merupakan  
masalah  kesehatan  masyarakat  (>15%)  dan  

dalam  hal  gizi kurang masih dalam situasi 

kritis (10-14,9%) (Depkes RI, 2007).  
Prevalensi kurang gizi merupakan salah 

satu indikator MDGs dan Rencana Strategis 
(Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 
Timur, diukur dari Berat Badan menurut 

Umur (BB/U), yakni dari angka berat badan 

(BB) sangat kurang dan berat badan (BB) 
kurang. Dan berdasarkan hasil PSG tahun 

2012, Jawa Timur sudah berhasil mencapai 

angka di bawah target MDGs (15,5%) dan 
Renstra (15,1%) yakni sebesar 12,6% (Berat 
Badan Kurang 10,3% dan Berat Badan Sangat 

Kurang 2,3%) (Dinkes Provinsi Jatim, 2013). 

Rekapitulasi bayi gizi buruk di 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 terdapat 

34 bayi (0,04%), sedangkan pada tahun 2013 
terdapat 48 bayi (0,06%) dari seluruh bayi 
yang ada di Bojonegoro. Hal tersebut memang 

sudah terdapat penurunan 0,02%, akan tetapi 

masih menjadi masalah di Kabupaten 

Bojonegoro jika tidak segera ditangani dengan 
program-program yang mendukung program 
pemerintah (Dinas Kesehatan Kab 

Bojonegoro 2014).  
Peran serta masyarakat menjadi begitu 

penting sejak dikembangkannya Posyandu 

sebagai sarana pendidikan dan pelayanan gizi 

kepada para ibu agar lebih sadar gizi, karena 
dengan adanya partisipasi masyarakat akan 

berpengaruh besar  terhadap peningkatan 

status gizi balita. Untuk meningkatkan status 
gizi balita, maka diperlukan peran serta 

masyarakat dalam mengelola dan 

memanfaatkan Posyandu, yaitu dengan cara 
memantau  pertumbuhan  balita.   

Menurut  Depkes  RI  (2009),  

perubahan   berat badan merupakan indikator 

yang sangat sensitif untuk memantau 
pertumbuhan anak balita. Jadi, untuk 

memantau berat badan seluruh balita di suatu 

wilayah maka diperlukan tolak ukur balita 
yang dipantau berat badannya, yaitu dengan 

melihat cakupan penimbangan atau jumlah 

balita yang ditimbang dibandingkan dengan 
jumlah balita seluruhnya (D/S). Cakupan 
balita ditimbang (D/S) di Indonesia tahun 

2014 semester 1 sebesar 74,4% dengan 

provinsi tertinggi Nusa Tenggara Barat 
(83,2%) dan terendah Papua (30,6%). Semua 

provinsi masih belum memenuhi target 

Renstra 2014 yaitu 85%. Cakupan balita 
ditimbang (D/S) Provinsi Jawa Timur pada 
tahun 2014 semester 1 sebesar 71,9% dengan 

cakupan di Kabupaten Bojonegoro (86,3%), 

cakupan tersebut sudah memenuhi target 
Renstra 2014 (85%). Meskipun begitu masih 

ada kemungkinan cakupan tersebut bisa 
mengalami penurunan jika tidak ada peran 
serta masyarakat (Kemenkes, 2014). Jumlah 

balita ditimbang menurut jenis kelamin di 

kabupaten Bojonegoro tahun 2015 sebanyak 
89,1%, sedangkan di Puskesmas Tanjungharjo 

tahun 2015 sebanyak 86,2% (Dinkes 

Bojonegoro, 2015). 
Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis dapat mengambil rumusan 

masalah yaitu “bagaimana faktor-faktor yang 

berhubungan dengan partisipasi ibu balita ke 
Posyandu di Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016?”, 
sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro Tahun 2016. 
 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian analitik, merupakan penelitian yang 

menggali bagaimana dan mengapa fenomena 
kesehatan itu terjadi, selanjutnya melakukan 
analisis dinamika korelasi antar fenomena 

tersebut (Sulistyaningsih, 2010). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 

semua ibu balita di Posyandu. Teknik 
pengambilan sampel adalah total sampling. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 ibu 

balita. Alat pengumpulan data menggunakan 
kuisioner. Metode pengumpulan data 

menggunakan teknik komunikasi untuk 

mendapatkan data primer maupun data 
sekunder dengan cara peneliti mengadakan 
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hubungan langsung dengan subjek tersebut 

(Sulistyaningsih, 2010). Pada analisis 
univariat, data yang diporoleh dari hasil 

pengumpulan data disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi. Pada analisis 
bivariat digunakan peneliti untuk mengetahui 
hubungan antar variabel yaitu dengan 

menggunakan chi square. Analisis multivariat 

dengan menggunakan logistik regresi. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Analisis Univariat dan Bivariat 
Tabel 1 Distribusi Partisipasi Ibu Balita ke 

Posyandu di Desa Ngampel 

Kecamatan Kapas Kabupaten 
Bojonegoro tahun 2016 

No Partisipasi Ibu F % 

1 Tidak aktif (<4 kali) 1 2 

2 Aktif (≥4 kali) 49 98 

Jumlah 50 100 

Dari tabel di atas dapat diketahui 

bahwa yang menjadi responden pada 
penelitian ini sebagian besar partisipasi ibu ke 

Posyandu aktif (≥4 kali) yaitu sebesar 98% 

dan yang berpartisipasi tidak aktif (<4 kali) 

sebesar 2%. 
Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita yang berpartisipasi aktif ke 

Posyandu lebih banyak dibandingkan dengan 
ibu balita yang berpartisipasi tidak aktif ke 

Posyandu. Ibu balita yang berpartisipasi aktif 

ke Posyandu di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro sebesar 98%. 

Menurut Notoatmodjo (2007), 

partisipasi masyarakat adalah ikut sertanya 

seluruh anggota masyarakat dalam 
memecahkan permasalahan-permasalahan 

masyarakat tersebut. Partisipasi masyarakat 
dalam bidang kesehatan berarti keikutsertaan 
seluruh anggota masyarakat dalam 

memecahkan masalah kesehatan yang mereka 

hadapi sendiri baik masalah keluarga ataupun 

masyarakat itu sendiri. 
 

Tabel 2 Hubungan Umur Ibu dengan 
Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di 
Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 
No Umur Ibu F % p 

1 Berisiko (<20/>35 th) 9 18 
0,363 

2 Tidak berisiko (20-35 th) 41 82 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 

Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 

berumur 20-35 tahun yaitu sebesar 82%, 
sedangkan yang berumur <20/>35 tahun yaitu 

sebesar 18%. Berdasarkan uji statistik juga 

menunjukkan tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara umur ibu dengan partisipasi 
ke Posyandu, dengan nilai p = 0,363. 

Hal ini sejalan dengan pernyataan 

Hurlock dalam Gabriel (2008) bahwa faktor 
usia muda cenderung menjadikan ibu untuk 

mendahulukan kepentingan sendiri daripada 

kepentingan anaknya. Menurut Sunyoto 
dalam Arinta (2010) mengatakan adanya 
pengalaman bahwa seseorang yang lanjut usia 

maka penerimaan terhadap hal baru semakin 

rendah dikarenakan mereka memilki 
kecenderungan selalu bertahan dengan nilai-

nilai lama sehingga diperkirakan sulit 
menerima hal-hal yang sifatnya baru. 

 

Tabel 3 Hubungan Pendidikan Ibu dengan 

Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di 
Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 
No Pendidikan Ibu F % p 

1 Rendah (SMP/lebih rendah) 31 62 
0,197 

2 Tinggi (SMA/lebih tinggi) 19 38 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 

berpendidikan rendah yaitu sebesar 62%, 

sedangkankan yang berpendidikan tinggi yaitu 
sebesar 38%. Berdasarkan hasil uji statistic 

tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara pendidikan ibu dengan partisipasi ke 
Posyandu dengan nilai p = 0,197. 

Hal ini bertolak belakang dengan 

pernyataan Soetjiningsih dalam Khalimah 

(2007) yang menyatakan bahwa pendidikan 
dapat berfungsi sebagai dasar seseorang untuk 
berperilaku sesuai dengan tingkatan dan jenis 

pendidikan yang diikutinya. Pendidikan orang 
tua merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam tumbuh kembang anak, karena dengan 

pendidikan yang baik orang tua dapat 

menerima segala informasi dari luar terutama 
tentang cara pengasuhan anak yang baik, 

bagaimana menjaga kesehatan anaknya, 

pendidikannya dan sebagainya.  
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Tabel 4 Distribusi Tingkat Pengetahuan Ibu 

Balita ke Posyandu di Desa Ngampel 
Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 
No Tingkat Pengetahuan F % p 

1 Tidak baik (<median) 0 0 
0,363 

2 Baik (≥median) 50 100 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro semua tingkat 

pengetahuan ibu tentang Posyandu yaitu baik 

sebesar 100%.  
 Hal ini sejalan dengan terori Winkel 

dalam Khomsan (2007)  yang mengemukakan 

bahwa tingkat pengetahuan seseorang dapat 
dipengaruhi oleh kemampuan intelektualnya. 
Tingkat pengetahuan akan berpengaruh 

terhadap sikap dan perilaku seseorang karena 

berhubungan dengan daya nalar, pengalaman 
dan kejelasan konsep mengenai objek tertentu, 

karena dari pengalaman dan penelitian 
ternyata perilaku yang didasari oleh 
pengetahuan akan lebih langgeng daripada 

perilaku tidak didasari oleh pengetahuan.  

 
Tabel 5 Hubungan Sikap Ibu dengan 

Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 

No Sikap Ibu F % p 

1 Tidak baik (<median) 2 4 
0,837 

2 Baik (≥median) 48 96 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 

Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 
sikap ibu ke Posyandu baik yaitu sebesar 
96%, sedangkan yang tidak baik sebesar 4%. 

Berdasarkan uji statistik juga menunjukkan 

tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara sikap ibu dengan partisipasi ke 

Posyandu, dengan nilai p = 0,837. 
 Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sarwono dalam Maulana (2009) bahwa sikap 

seseorang dapat berubah dengan diperolehnya 

tambahan informasi tentang objek tertentu, 

melalui persuasi serta tekanan dari kelompok 
sosialnya. Sikap dapat terbentuk dari adanya 

interaksi sosial yang dialami individu. 
Interaksi disini tidak hanya berupa kontak 
sosial dan hubungan antarpribadi sebagai 

anggota kelompok sosial, tetapi meliputi juga 

hubungan dengan lingkungan  fisik maupun 
lingkungan psikologis serta dapat berubah jika 

ada pengalaman luar biasa. Penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian Maharsi (2007) 
menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara 

sikap ibu dengan partisipasi ibu balita ke 

Posyandu. 
 

Tabel 6 Hubungan Status Bekerja Ibu dengan 

Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 

No Status Bekerja F % p 

1 Bekerja 6 12 
0,709 

2 Tidak Bekerja 44 88 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 
ibu ke Posyandu tidak bekerja yaitu sebesar 

88%, sedangkan yang bekerja sebanyak 12%. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara 

status bekerja ibu dengan partisipasi ke 
Posyandu, dengan nilai p = 0,709. 

Menurut Pandji Anoraga dalam 

Khalimah (2007), kerja merupakan sesuatu 

yang dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan itu 
bisa bermacam-macam, berkembang dan 

berubah, bahkan seringkali tidak disadari oleh 

pelakunya. Seseorang bekerja karena ada 
sesuatu yang hendak dicapainya dan orang 
berharap bahwa aktivitas kerja yang 

dilakukannya akan membawanya kepada 

sesuatu keadaan yang lebih memuaskan dari 
pada keadaan sebelumnya. Hal ini tidak sesuai 

dengan hasil penelitian Himawan (2006) yang 
menyatakan bahwa ada hubungan antara 
pekerjaan ibu  dengan status gizi balita di 

Posyandu. 

 

Tabel 7 Hubungan Jarak Tempuh Rumah 
dengan Partisipasi Ibu Balita ke 
Posyandu di Desa Ngampel 

Kecamatan Kapas Kabupaten 
Bojonegoro tahun 2016 

No Jarak Tempuh Rumah F % p 

1 Jauh 5 10 
0,736 

2 Dekat 45 90 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 
jarak rumah ke Posyandu yang dekat yaitu 

sebesar 90%, sedangkan yang jauh sebanyak 

10%. Berdasarkan uji statistik menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang signifikan 
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antara jarak tempuh rumah dengan partisipasi 

ke Posyandu, dengan nilai p = 0,736. 
Yang dimaksud dengan jarak disini 

adalah ukuran jauh dekatnya dari rumah atau 

tempat tinggal seseorang ke Posyandu dimana 
adanya kegiatan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat di wilayahnya. Menurut 

Departemen Pendidikan Nasional dalam 

Khalimah (2007), jarak adalah ruang sela 
(panjang atau jauh) antara dua benda atau 

tempat yaitu jarak antara rumah dengan 

tempat Posyandu. Menurut Effendy dalam 
Khalimah (2007), letak Posyandu sebaiknya 
berada di tempat yang mudah didatangi oleh 

masyarakat, ditentukan lokal sendiri, atau 

dapat dilaksanakan di rumah  penduduk, balai 
rakyat, pos RT atau RW atau pos lainnya. Hal 

ini agar jarak Posyandu tidak terlalu jauh 
sehingga tidak menyulitkan masyarakat untuk 
menimbangkan anaknya. 

 

Tabel 8 Hubungan Kepemilikan KMS dengan 
Partisipasi Ibu Balita di Posyandu 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 
No Kepemilikan KMS F % p 

1 Tidak Ada 13 26 
0,088 

2 Ada 37 74 

Jumlah 50 100  

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 

Kapas Kabupaten Bojonegoro sebagian besar 

memiliki KMS yaitu sebesar 74%, sedangkan 
yang tidak memiliki KMS yaitu sebesar 26%. 

Berdasarkan uji statistik menunjukkan tidak 
terdapat hubungan yang signifikan antara 
kepemilikan KMS dengan partisipasi ke 

Posyandu, dengan nilai p = 0,088. 

Menurut Mahdi dalam Maharsi 

(2007), KMS merupakan alat untuk 
memotivasi ibu dalam upaya memberikan 
sesuatu yang terbaik untuk anaknya agar 

perkembangan anak akan lebih normal, 
dengan demikian dikemudian hari anak 

menjadi lebih cerdas.  Menurut Sukarni  

dalam Khomsan (2007), KMS adalah alat 

yang memungkinkan dilakukan pengamatan 
yang terarah dengan cara yang sederhana 

terhadap masalah kesehatan anak dari segala 

segi. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian 
dari Hidayati (2011), bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara kepemilikan 

KMS dengan partisipasi ibu ke Posyandu.  
 

Tabel 9 Distribusi Perilaku Kader di Posyandu 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 

No Perilaku Kader F % 

1 Tidak Baik 0 0 

2 Baik 50 100 

Jumlah 50 100 

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro semua perilaku 
kader di Posyandu yaitu baik (100%). 

 Menurut Yulifah dan Yuswanto 

(2009), kader adalah tenaga sukarela yang 
dipilih oleh masyarakat dan bertugas 

mengembangkan masyarakat. Dalam hal ini 
kader disebut juga sebagai penggerak atau 

promotor kesehatan. 
 

Tabel 10 Distribusi Perilaku Petugas 

Kesehatan di Posyandu Desa 
Ngampel Kecamatan Kapas 
Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 

No Perilaku Petugas 

Kesehatan 

F % 

1 Tidak Baik 0 0 

2 Baik 50 100 

Jumlah 50 100% 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa ibu balita di Desa Ngampel Kecamatan 
Kapas Kabupaten Bojonegoro semua perilaku 

petugas kesehatan di Posyandu yaitu baik 
(100%). 

Menurut Widiastuti (2007) 

menyatakan bahwa dalam kegiatan Posyandu 

petugas kesehatan menjadi acuan bagi 
masyarakat. Petugas yang berperilaku baik 

seperti akrab dengan masyarakat, 

menunjukkan perhatian pada kegiatan 
masyarakat  dan mampu mendekati para tokoh 
masyarakat merupakan salah satu cara yang 

dapat menarik simpatik masyarakat, sehingga 

masyarakat mau ke Posyandu. 

 

2. Analisis Multivariat  
Tabel 11 Hasil Analisis Multivariat Regresi 

Logistik 
No Variabel Nilai P OR 95 % CI 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Umur Ibu  

Pendidikan Ibu 

Sikap Ibu 

Status Bekerja  

Jarak Tempuh Rumah 

Kepemilikan KMS 

1,000 

0,998 

1,000 

1,000 

1,000 

0,998 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Pada tabel diatas terlihat bahwa dari 
semua variabel mempunyai nilai p > 0,05, hal 
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tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara umur ibu, 
pendidikan ibu, sikap ibu, status bekerja ibu, 

jarak tempuh rumah, dan kepemilikan KMS 

dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu. 
Nilai OR = 0,000 untuk semua variabel, 
berarti bahwa enam variabel tersebut 

merupakan faktor protektif dari partisipasi 

aktif ibu balita ke Posyandu. 

 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 
diambil kesimpulan bahwa sebagian besar 

partisipasi ibu ke Posyandu di Desa Ngampel 

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro 
tahun 2016 yang aktif (≥4 kali) yaitu sebesar 
98% dengan umur tidak berisiko (82%), 

tingkat pendidikan rendah (62%), tingkat 
pengetahuan baik (100%), sikap baik (96%), 

status ibu tidak bekerja (88%), jarak tempuh 

rumah dekat (90%), memiliki KMS (74%), 

perilaku kader baik (100%), dan perilaku 
petugas kesehatan baik (100%). 

Diketahui bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara umur ibu 
dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 dengan nilai p = 0,363 
dan OR = 1,225. 

Diketahui bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara pendidikan 

ibu dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu 
di Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dengan 
nilai p = 0,197 dan OR = 2,722. 

Diketahui bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara sikap ibu 

dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten 
Bojonegoro tahun 2016 dengan nilai p = 0,837 

dan OR = 1,043. 
Diketahui tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara status bekerja ibu 

dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 dengan nilai p = 0,709 
dan OR = 1,140. 

Diketahui tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara jarak tempuh rumah 
dengan partisipasi ibu balita dari rumah ke 

Posyandu di Desa Ngampel Kecamatan Kapas 

Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 dengan 
nilai p = 0,736 dan OR = 1,114. 

Diketahui tidak terdapat hubungan 

yang signifikan antara kepemilikan KMS 
dengan partisipasi ibu balita ke Posyandu di 

Desa Ngampel Kecamatan Kapas Kabupaten 

Bojonegoro tahun 2016 dengan nilai p = 0,088 
dan OR = 4,083. 
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