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PENGABDIAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN 

KUALITAS PENGELOLAAN POSYANDU BALITA MELALUI 

PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASI 

 

 

Abstrak 

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) balita merupakan salah satu layanan kesehatan yang mudah 

diakses oleh masyarakat. Keberadaan Posyandu ditengah masyarakat merupakan salah satu 

kunci peningkatan kesehatan ibu dan anak (balita) di saat ini. Oleh karena itu, pengelolaan 

administrasi posyandu perlu ditingkatkan, terutama dalam ketersediaan data yang efektif dan 

efisien sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan balita dari waktu ke waktu. 

Pemantauan ini penting untuk dilakukan, agar dapat segera dilakukan tindakan korektif jika 

ditemukan kondisi kesehatan balita yang belum sesuai dengan standar pertumbuhannya. 

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk merancang sistem database 

administrasi pertumbuhan dan perkembangan balita. Lokasi kegiatan pengabdian pada 

masyarakat terletak di desa Gelam, Kecamatan Candi,  Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Metode 

pengambilan data yang digunakan adalah observasi, interview dan perancangan database 

perkembangan dan pertumbuhan balita. Hasil pengabdian masyarakat adalah tersedianya 

database perkembangan dan pertumbuhan balita yang memungkinkan untuk mengetahui 

perkembangan dan pertumbuhan balita dari periode ke periode. Database tersebut akan 

memudahkan kader- kader posyandu dalam melakukan analisis kondisi balita setiap waktu di 

desa Gelam. 

 

Kata kunci: pengabdian masyarakat, posyandu, balita, database.

PENDAHULUAN 

Desa Gelam merupakan salah satu desa di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Di 

desa Gelam terdapat 5 RW dengan 29 RT. Masing- masing RW mempunyai pos pelayanan 

terpadu (Posyandu) balita yang saat ini menjadi perhatian utama bidang kesehatan desa ataupun 

perhatian bagi pihak Pemerintah melalui Departemen Kesehatan. Posyandu merupakan salah satu 

bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari, dan 

bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat 

guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita (Kemenkes, 2012). 

Posyandu desa Gelam, secara langsung dibina oleh bidang desa yang berada dalam naungan 

Puskesmas Candi. 
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Mitra IbM adalah Posyandu RW 5 (disebut Posyandu 5). Posyandu tersebut dipilih 

diantara 6 Posyandu lainnya, karena mempunyai permasalahan paling berat dibandingkan yang 

lainnya. Posyandu 5 berada pada wilayah yang berdampingan, terpisah dari Posyandu 1, 2, 3 dan 

4 yang berada disebelah barat jalan raya Sidoarjo- Malang, sedangkan Posyandu 5 berada di 

Timur jalan Sidoarjo-Malang.  Dari sisi luas wilayah,  RW 5 lebih kecil jika dibandingkan dengan 

wilayah RW 1, 2, 3 dan 4 yang berada di barat jalan. Tetapi, dari sisi data jumlah balita, Posyandu 

5 mempunyai jumlah balita yang lebih besar dari pada Posyandu 1, 2, 3 dan 4. Hal ini disebabkan 

RW 5 merupakan lokasi baru dengan jumlah penduduk produktif (pasangan muda) lebih banyak 

dari RW 1, 2, 3 dan 4.  

Posyandu di RW 5 dilaksanakan pada hari Kamis, minggu pertama setiap bulan dengan 

bertempat di balai RW 5. Jumlah balita yang tercatat pada data desa menunjukkan RW 5 terdapat 

125 balita usia 0- 5 tahun.  Posyandu dikelola oleh kader, yang terdiri 8 kader per posyandu. Saat 

ini, beberapa permasalahan (kasus) terkait mutu layanan sedang dihadapi oleh posyandu di RW 

5, terlihat dari rendahnya tingkat kedatangan balita ke posyandu, antara 25-35 balita per bulan 

(25% dari jumlah balita). Sementara, target kedatangan balita yang ditetapkan oleh Puskesmas 

Candi untuk desa Gelam adalah 85% balita per posyandu. Hasil observasi dilapangan 

menunjukkan bahwa rendahnya kedatangan balita ke posyandu dipicu adanya trauma yang di 

rasakan oleh keluarga (ibu) balita setiap kali kunjungan ke posyandu, disebabkan adanya rasa 

tidak nyaman selama proses penimbangan, karena faktor peralatan timbang yang “menyiksa” 

balita dan pelayanan yang lama karena  harus mencari data sebelumnya. 

Permasalahan penting terkait dengan mutu layanan yang dihadapi oleh mitra IbM adalah 

pengelolaan administrasi posyandu belum memenuhi standar prosedur yang ditetapkan oleh 

Departemen Kesehatan Republik Indonesia (RI). Proses kegiatan di Posyandu kedua mitra IbM 

adalah: balita yang datang ke posyandu akan melakukan pendaftaran, selanjutnya ditimbang, dan 

hasil penimbangan akan dicatat dalam buku administrasi pendaftaran.  

Proses yang terjadi pada posyandu di kedua mitra IbM hanya terdapat 1 meja pada 

posyandu yang berfungsi sebagai pencatatan pendaftaran, pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) 

dan hasil penimbangan. Pencatatan pendaftaran dan hasil penimbangan dilakukan dalam satu 

buku besar oleh kader posyandu sehingga pada saat membutuhkan data untuk menganalisis 

kondisi balita kesulitan untuk mencari data dengan segera, belum lagi kader di tuntut untuk 

memuat laporan hasil kegiatan. Seharusnya dalam 1 posyandu ada 5 meja dengan fungsi masing-

masing yaitu : meja (1) Pendaftaran balita, ibu hamil, ibu menyusui, meja (2) Penimbangan balita, 

meja (3) Pencatatan hasil penimbangan, meja (4) Penyuluhan dan pelayanan gizi bagi ibu balita, 

ibu hamil dan ibu menyusui, meja (5) Pelayanan kesehatan, KB, imunisasi dan pojok oralit.  
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Kondisi pencatatan yang demikian, menyulitkan kader posyandu dalam memantau 

pelaksanaan posyandu, terutama dalam hal: jumlah balita yang datang per bulan, perkembangan 

berat badan balita dari bulan ke bulan dan permasalahan balita. Disisi lain, setiap tiga bulan, kader 

Posyandu wajib menyusun laporan perkembangan pelaksanaan Posyandu ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sidoarjo. Kondisi pencatatan yang kurang sistematis tersebut, mengakibatkan kader 

posyandu harus melakukan pendataan ulang balita setiap kali akan menyusun laporan 

pelaksanaan posyandu.  

Oleh karena itu, justifikasi pengusul bersama mitra yang disepakati adalah: 

a. Permasalahan terkait belum tersedianya alat timbang bayi akan diselesaikan dengan 

merancang dan membuat alat timbang bayi yang ergonomis, sehingga nyaman digunakan 

oleh bayi. 

b. Permasalahan terkait sistem pelayanan  yang belum memenuhi standar pelayanan 

posyandu akan diselesaikan dengan memberikan pelatihan tentang tata kelola sistem 

administrasi posyandu oleh pengusul kepada kader posyandu. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat 

(UKBM yang dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan 

masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

kesehatan dasar.Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata 

tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk 

kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi 

informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke 

Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Kegiatan Posyandu terdiri dari 

kegiatan utama posyandu mencakup;  kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, 

gizi, pencegahan dan penanggulangan diare(depkes,RI) 

Manfaat posyandu Bagi Masyarakat 

1. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, 

bayi, dan anak balita. 

2. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. 

3. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul Vitamin A. Bayi memperoleh imunisasi lengkap. 

4. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah (Fe) serta 

imunisasi Tetanus Toksoid (TT). 

5. Ibu nifas memperoleh kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah (Fe). 
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6. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak. 

7. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui 

dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas. 

8. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, 

dan anak balita. 

Pemeliharaan kesehatan ibu di posyandu, Pemeriksaan kehamilandan nifas, Pelayanan 

peningkatan gizi melalui pemberian vitamin dan pil penambah darah, Imunisasi TT untuk ibu 

hamil.Pemberian Vitamin A: Pemberian vitanin A dosis tinggi pada bulan Februari dan Agustus 

(Bagian Kependudukan dan Biostatistik FKM USU. 2007). Akibat dari kurangnya vitamin A 

adalah menurunnya daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit. (Dinas Kesehatan RI. 2006: 

95).Penimbangan Balita: Penimbangan balita dilakukan tiap bulan di posyandu (Dinas Kesehatan 

RI. 2006: 95). Penimbangan secara rutin di posyandu untuk pemantauan pertumbuhan dan 

mendeteksi sedini mungkin penyimpangan pertumbuhan balita. Dari penimbangan yang 

kemudian dicatat di KMS, dari   data tersebut dapat diketahui status pertumbuhan balita (Dinas 

Kesehatan RI. 2006: 54), apabila penyelenggaraan posyandu baik maka upaya untuk pemenuhan 

dasar pertumbuhan anak akan baik pula. 

Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Kedatangan Ibu di Posyandu: Pengetahuan ibu 

tentang manfaat posyandu, motivasi ibu untuk membawa anaknya ke posyandu, pekerjaan iu , 

dukungan dan motivasi dari kader posyandu dan tokoh masyarakat, Sarana dan prasarana di 

posyandu, Jarak dari posyandu tersebut, (Widiastuti. 2006) 

 

METODE 

Pelaksanaan IbM dilaksanakan dengan tahapan: 

 

Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan dilakukan untuk melakukan sosialisasi tentang rencana pelaksanaan IbM 

kepada kader posyandu dan Pemerintah desa Gelam. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada tahap ini adalah: 

1. Perancangan alat timbang bayi/ balita yang ergonomis, sehingga nyaman digunakan oleh 

bayi/balita.  

2. Perancangan sistem administrasi  posyandu pada mitra IbM. 

3. Pendataan kader posyandu yang akan dilatih dan didampingi selama masa IbM. 

 

Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap ini adalah: 
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1. Pembuatan alat timbang bayi/ balita yang ergonomis sehingga nyaman digunakan oleh bayi/ 

balita di mitra IbM. 

2. Pelatihan pelayanan posyandu untuk kader posyandu di mitra IbM.  

 

Tahap Evaluasi 

 Pada tahap ini akan dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan IbM pada mitra. 

Instrumen evaluasi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Kegiatan IbM 

No Jenis evaluasi Indikator  

1 Tingkat kedatangan Jumlah balita yang datang ke psoyandu 

selama 8 bulan pelaksanaan IbM 

2 Evaluasi kepuasan pelayanan (disebarkan 2 

kali, bulan pertama IbM dan bulan ke 8 IbM, 

untuk mengetahui perubahan tingkat kepuasan  

masyarakat terhadap pelayanan di posyandu 

mitra IbM, dengan menggunakan skala likert, 

yaitu: 1= sangat tidak puas, 2= tidak puas, 3= 

puas, 4= sangat puas).  

Didasarkan pada konsep kepuasan konsumen 

dengan kualitas layanan posyandu 

(Budiharto, 2015), yaitu: 

1. Kondisi peralatan yang digunakan. 

2. Kecepatan pelayanan petugas (kader 

posyandu). 

3. Kepedulian petugas (kader posyandu). 

4. Kepastian pelaksanaan kegiatan. 

 

Pada saat ini, mitra berperan aktif sebagai: 

1. Mitra diskusi dalam pembuatan alat timbang. Mitra akan memberikan berbagai saran dan 

masukkan dalam pembuatan alat timbang, terutama terkait ukuran dan posisi bayi serta kader 

dalam melaksanakan penimbangan. 

2. Sebagai peserta aktif dalam pelatihan pelayanan posyandu, dan selanjutnya akan 

mengimplementasikan hasil pelatihan pada pelayanan posyandu secara berkelanjutan. 

3. Mitra akan menjadi operator dalam input data pada sistem informasi yang telah dibuat oleh 

pengusul. 

 

HASIL 

Kegiatan dilaksanakan dengan meracang suatu alat timbang balita yang nyaman dan 

aman digunakan. Alat penimbangan bayi hasil pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh 

penulis adalah ini disesuaikan dengan beberapa aspek, antara lain: aspek kemudahan dalam 

penggunaan aspek ketersediaan bahan baku dari lokasi sekitar, bentuk yang di sukai anak-anak 

Pemanfaatan alat timbang tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Kondisi ini terlihat 

dari sisi: 

a. Jumlah balita yang melakukan kunjungan ke posyandu 
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 Berdasarkan catatan kader posyandu terlihat perubahan jumlah balita yang melakukan 

kunjungan ke posyandu bulan maret dan april mencapai  30 balita per bulan. Kondisi ini 

menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan adanya bantuan peralatan timbang 

balita tersebut tidak kurang dari 30 balita seperti sebelumnya.  

b. Perubahan waktu pelayanan semakin pendek biasanya 4 jam dengan 30 balita dan laporan 

masih di lanjutkan di rumah,sekarang 2 bulan terakhir 3 jam sudah beres semua sampai 

dengan laporan..  

c. Hasil evaluasi kepuasan ibu balita terdapat perubahan tingkat kepuasan orang tua bayi/ balita 

terhadap pelayanan posyandu yang awalnya mayoritas  tidak puas dan kurang puas sebelum 

IbM,setelah IbM bergeser menjadi puas dan sangat puas.  

    

PEMBAHASAN 

 Kegiatan IbM dilaksanakan di wilayah RW 5 Desa Gelam, Kecamatan Candi, Kabupaten 

Sidoarjo. Di lokasi ini, Posyandu dilaksanakan secara rutin pada hari kamis, minggu pertama 

setiap bulan. Sedangkan personil yang terlibat pada kegiatan IbM terdiri dari kader- kader 

Posyandu RW 5 sebanyak 7 orang, Kader tersebut merupakan kader kesehatan yang tergabung 

dalam Kelompok Kerja (Pokja) III dalam struktur organisasi PKK. Ketujuh orang tersebut dibina 

oleh satu orang bidan desa sebagai salah satu bentuk pembinaan dari Pemerintah. 

 

Kegiatan yang Terlaksana 

 Melalui kegiatan IbM ini, telah terlaksana beberapa kegiatan di Posyandu RW 5 Desa 

Gelam, Kec Candi, Kab Sidoarjo, yang terdiri dari: 

a. Pendampingan Posyandu 

Pendampingan Posyandu bertujuan untuk memberikan pembinaan dalam tata kelola 

Posyandu. Pendampingan dilakukan dengan memberikan arahan kepada kader dalam 

memberikan pelayanan kepada warga yang datang. Lebih dari itu, pendampingan juga 

dilaksanakan untuk memberikan informasi- informasi terkait dengan kondisi kesehatan 

balita. Pendampingan dilaksanakan selama 4 kali dalam kurun waktu kegiatan IbM ( bulan 

Januari – April ). 

Pengadaan sarana dan prasarana Posyandu bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada 

balita pada proses pelaksanaan posyandu. Sarana prasaran yang terpenuhi melalui kegiatan 

IbM meliputi : 

1. Alat timbang balita. 

2. Alat timbang berat badan bayi. 

3. Alat ukur panjang bayi. 
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4. Pengecatan tiang gantungan timbangan. 

5. Meja administrasi. 

Pengadaan sarana dan prasarana tersebut juga memberikan kemudahan bagi kader 

posyandu yang sedang menjalankan tugas. Saat ini, dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, 

kader posyandu tidak perlu lagi menghibur para bayi/ balita yang menangis. Semua bayi/ balita 

yang datang ke posyandu dapat bermain dan menikmati suasana Posyandu sehingga 

memperpendek waktu pelayanan 

 

b. Evaluasi Kegiatan 

 Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan orang tua bayi/ balita 

yang datang ke Posyandu dengan adanya beberapa perubahan yang telah dilakukan. Evaluasi 

dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada 25 orang responden yang 

dibagikan kepada orang tua bayi/ balita yang datang ke posyandu. 

 Kuisioner yang disebarkan disusun menggunakan skala likert yaitu; 1= sangat tidak puas, 

2= tidak puas dan 3= puas, 4= sangat puas. Kuisioner ini terdiri dari aspek: 

a. Kondisi peralatan yang digunakan. 

b. Kecepatan pelayanan petugas (kader posyandu). 

c. Kepedulian petugas (kader posyandu). 

 

Hasil Penyebaran Kuisioner 

Hasil penyebaran kuisioner adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Hasil Evaluasi Kepuasan Orang Tua Bayi/ Balita 

Aspek Sebelum IbM (orang) Setelah IbM (Orang) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Kondisi peralatan yang digunakan  15 10    15 10 

Kecepatan pelayanan petugas 5 20     16 9 

Kepedulian petugas 6 19     18 7 

 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat perubahan tingkat kepuasan orang tua bayi/ 

balita terhadap pelayanan posyandu. Hasil tersebut menunjukkan bahwa IbM mampu 

meningkatkan kualitas layanan Posyandu di RW 5 Desa Gelam, Candi, Sidoarjo. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan Ibm adalah kegiatan ini memberikan kontribusi 

positif 
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pada peningkatan kualitas layanan posyandu serta pendampingan dan pemenuhan sarana dan 

prasarana posyandu mampu meningkatkan tingkat kepuasan orang tua bayi atau balita. Saran. 

Selanjutnya dapat ditingkatkan ke arah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan 

kualitas layanan Posyandu 
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