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Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan  Keterampilan Kader Dalam
Menginterpretasikan  Hasil  Penimbangan (N dan T) Dalam  KMS

di Puskesmas  Baumata Kabupaten Kupang

Agusthina Rosphita1, Waryana, SKM, M.Kes2, Siti Helmiyati DCN, M.Kes3.

INTISARI

Latar Belakang : Sebaran gizi buruk dan kurang yang ada diwilayah Indonesia
terlebih khusus yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Timur  membawa dampak
terhadap kualitas sumber daya manusia. Salah satu strategi yang ditempuh
adalah mengembalikan fungsi Posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi
masyarakat dan keluarga dalam memantau tumbuh kembang balita, mengenali
dan menanggulangi secara dini balita yang mengalami gangguan pertumbuhan
melalui Revitalisasi Posyandu.Kader merupakan pelaksana kegiatan Posyandu
yang harus terampil dalam mencatat hasil penimbangan dan mampu menilai
hasil penimbangan tersebut. Pada kenyataannya salah satu kesalahan kader
dalam memantau hasil penimbangan adalah kesalahan dalam interpretasi hasil
penimbangan (kader menilai berdasarkan angka absolut), bukan berdasarkan
pada KMS.

Tujuan : Mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keterampilan kader
dalam menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) dalam KMS di
Puskesmas Baumata Kabupaten Kupang.

Metodologi : Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik, dengan
rancangan cross sectional. Subjek penelitian adalah Kader Posyandu yang ada
di Puskesmas Baumata, diambil dengan cara sistimatik random sampling
diperoleh 49 orang Kader, dan dianalisa dengan uji Korelasi Pearson.

Hasil : Berdasarkan analisis korelasi pearson menunjukkan ada hubungan yang
bermakna antara pengetahuan kader, pendidikan kader dengan interprestasi
hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar grafik pertumbuhan anak (nilai
p< 0,05). Tidak ada hubungan yang bermakna antara pelatihan kader, keaktifan
kader dengan interpretasi hasil penimbangan (N dan T) ditunjukkan dengan nilai
p>0,05, dan ada hubungan yang bermakna antara keaktifan kader dengan
menggambar grafik pertumbuhan anak (nilai p<0,05).

Kesimpulan : Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan kader,
pendidikan kader dengan keterampilan menginterpretasikan hasil penimbangan
(N dan T) dan menggambar grafik pertumbuhan anak , dan tidak ada hubungan
yang bermakna antara pelatihan kader, keaktifan kader dengan
menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T),serta ada hubungan yang
bermakna antara keaktifan kader dengan menggambar grafik pertumbuhan anak.

Kata Kunci : Pengetahuan, Pertumbuhan, Keterampilan, KMS, Kader
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2. Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Yogyakarta
3. Program Studi Jurusan Gizi  dan Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM
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FACTORS RELATED TO SKILLS OF CADRES IN INTERPRETING RESULT
IN WEIGHING (GAIN WEIGHT AND NOT GAIN WEIGHT) IN HEALTH

INDICATOR CARD
AT BAUMATA HEALTH CENTER, KUPANG DISTRICT

Agusthina Rosphita1, Waryana2, Siti Helmiyati3

ABSTRACT

Background: Distribution of malnutrition and undernourishment in Indonesia,
particularly in the Province of Nusa Tenggara Timur affect quality of human
resources. One strategy to overcome the problem is revitalizing the function of
Integrated Service Post and re-increasing the participation of community and
family in monitoring growth and development of children under five having growth
disorder through the revitalization of integrated service post. Cadres are
operational staff of activities of integrated service post who have to be skillfull in
recording the result of weighing. In practice one of mistakes that cadres often
make in monitoring the result of weighing is misinterpreting the result of weighing
(evaluation is based on absolute point), not on Health Indicator Card.

Objective: To identify factors related to skills of cadres in interpreting the result
of weighing (gain weight and not gain weight) in Health Indicator Card at
Baumata Health Center, District of Kupang.

Method: The study was descriptive analytical with cross sectional design.
Subject of the study were cadres of integrated service post at Baumata Health
Center. There were 49 cadres taken with systematic random sampling technique
and analyzed with Pearson Correlation test.

Result: There was significant relationship between knowledge and education of
cadres and the interpretation of weighing result (gain weight and not gain weight)
and description of child growth graph (p<0.05). There was no significant
relationship between training and activity of cadres and the interpretation of
weighing result (gain weight and not gain weight) with p>0.05. There was
significant relationship between activity of cadres and the description of child
growth graph (p<0.05).

Conclusion: There was significant relationship between knowledge and
education of cadres and skill in interpreting weighing result (gain weight and not
gain weight) and describing child growth graph; there was no significant
relationship between training and activity of cadres and skills in interpreting
weighing result (gain weight and not gain weight), and there was significant
relationship between cadres’ activity and skills in describing child growth graph.

Keywords: knowledge, growth, skills, Health Indicator Card, cadres

1. Health Office, Province of Nusa Tenggara Timur
2. Department of Nutrition, Health Polytechnic of Yoyakarta
3. Health Nutrition Program, Faculty of medicine, Gadjah Mada University
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NASKAH PUBLIKASI

PENDAHULUAN
Berdasarkan status Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun

2003, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati urutan ke 28 dari 30

Propinsi. Hal ini nampak bahwa pembangunan sumber daya manusia di Propinsi

NTT belum menunjukkan hasil yang menggembirakan1. Rendahnya IPM ini

dipengaruhi oleh rendahnya status gizi dan kesehatan penduduk NTT, yang

dapat ditunjukkan dengan masih tingginya angka kematian bayi sebesar 57 per

seribu kelahiran hidup dan angka prevalensi gizi kurang dan buruk sebesar

38,44% 2.

Mengingat besaran dan sebaran gizi buruk dan kurang yang ada di

wilayah Indonesia, khususnya di Propinsi NTT dan dampaknya terhadap kualitas

sumber daya manusia maka kebijakan penanggulangan dilaksanakan dengan

pendekatan komprehensif, dengan mengutamakan upaya pencegahan dan

upaya peningkatan yang didukung upaya pengobatan dan upaya pemulihan

dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan

akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan

pendapat serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat

yang telah berdaya diharapkan berperan sebagai pelaku/pelaksana, melakukan

advokasi dan melakukan pemantauan untuk peningkatan pelayanan publik 3.

Salah satu strategi adalah mengembalikan fungsi posyandu dan

meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau

tumbuh kembang balita, mengenali dan menanggulangi secara dini balita yang

mengalami gangguan pertumbuhan melalui Revitalisasi Posyandu 4.

Sesungguhnya kita memiliki teknologi untuk mengatasinya, yakni bila

posyandu dapat melaksanakan fungsi dasarnya sebagai unit pemantau tumbuh

kembang anak, serta menyampaikan peran kepada ibu sebagai agen

pembaharuan dan anggota keluarga yang memiliki bayi dan balita dengan

mengupayakan bagaimana memelihara anak secara baik, yang mendukung

tumbuh kembang anak sesuai potensinya 5.

Kegiatan bulanan di posyandu merupakan kegiatan rutin yang bertujuan

untuk :  (a) memantau pertumbuhan berat badan balita dengan menggunakan

kartu menuju sehat (KMS), (b) memberikan konseling gizi, (c) memberikan
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pelayanan gizi dan kesehatan dasar. Untuk tujuan pemantauan pertumbuhan

balita dilakukan penimbangan balita setiap bulan. Dalam KMS berat badan balita

hasil penimbangan akan diisikan dengan titik dan dihubungkan dengan garis,

sehingga membentuk garis pertumbuhan anak. Berdasarkan garis pertumbuhan

ini dapat dinilai apakah berat badan anak hasil penimbangan dua bulan berturut-

turut = NAIK (N) atau TIDAK NAIK (T) dengan cara yang telah ditetapkan dalam

panduan penggunaan KMS 6.

Sebagai unit yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan

bersifat sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan

anak, maka organisasi posyandu sesungguhnya bersifat organisasi fungsional

yang dipimpin oleh seorang pimpinan/penanggung jawab dan dibantu oleh para

pelaksana pelayanan yaitu kader posyandu 4.

Berdasarkan hasil prasurvey pekan kualifikasi keterampilan kader

posyandu yang dilaksanakan pada bulan April 2005 di 5 kabupaten se daratan

Timor (Kota Kupang, Kupang, TTS, TTU dan Belu) memperlihatkan hasil 50%

(75 orang)  kader posyandu dari 150 orang pada 30 posyandu di kabupaten

Kupang masih melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan hasil

penimbangan yang dilakukan  berdasarkan pada angka absolut bukan pada

KMS, dibanding  4 kabupaten lainnya7. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kader

salah menginterpretasikan hasil penimbangan dalam menilai pertumbuhan balita

berdampak pada kesimpulan hasil yang salah, menghasilkan informasi yang

salah dan bermuara pada keputusan yang salah dalam upaya kebijakan program

selanjutnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti tentang faktor-

faktor yang berhubungan dengan keterampilan kader dalam menginterpretasikan

hasil penimbangan (N dan T) dalam KMS di Puskesmas Baumata Kabupaten

Kupang.

Tujuan penelitian ini secara umum untuk mengetahui faktor-faktor yang

berhubungan dengan keterampilan kader dalam menginterpretasikan hasil

penimbangan  (N dan T), dan menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS

di Puskesmas Baumata Kabupaten Kupang.
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Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitik, dengan

rancangan cross sectional. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Baumata

Kabupaten Kupang. Waktu penelitian adalah bulan Juli – September 2006.

Populasi peneltian adalah  semua kader posyandu  yang ada di seluruh desa

wilayah  Puskesmas Baumata  yang berjumlah 100 orang.

Sampel penelitian adalah kader sebanyak 49 orang yang memenuhi syarat

berdasarkan teknik pengambilan secara Sistimatik Random Sampling dengan

kriteria sebagai  berikut :

1. Bersedia menjadi responden dalam penelitian.

2. Bertempat tinggal dalam wilayah Puskesmas Baumata.

3. Lama menjadi kader minimal 1 tahun.

4. Tidak sedang menjalani kegiatan pecan kualifikasi kader

Data yang dikumpulkan adalah data karaktristik atau identitas sampel

yang meliputi pendidikan kader, pelatihan kader, keaktifan kader, diperoleh

dengan cara wawancara dan pengisian kuesioner. Data pengetahuan kader dan

keterampilan kader menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) serta

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS diperoleh dengan cara

penugasan dan pengisian kuesioner tentang interpretasi hasil penimbangan serta

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS. Data gambaran umum

Puskesmas Baumata diperoleh  dengan cara wawancara dengan pihak

Puskesmas. Untuk lebih memperjelas bisa diperoleh juga dari dokumen-

dokumen tentang gambaran umum Puskesmas yang telah tersedia. Data-data

yang telah diperoleh dianlisis secara deskriptif dan analitik dengan uji Korelasi

Pearson.

Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Kader

Jumlah kader berdasarkan tingkat pendidikan  menunjukkan bahwa

sebagian besar kader berpendidikan SD sebanyak 27 orang (55,1%),  SMP 11

orang (22,4%), SMA 8 orang (16,3%), Tidak Tamat SD 2 orang (4%) dan yang

paling kecil memiliki  tingkat pendidikan  Perguruan Tinggi sebanyak 1 orang

(2%). Berdasarkan jumlah pelatihan yang pernah diikuti menunjukkan bahwa

sebagian besar kader telah mengikuti pelatihan lebih dari 2 kali yaitu 37 orang
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(76%), sedangkan  yang kurang dari 2 kali yaitu 12 orang (24%). Berdasarkan

keaktifan melaksanakan tugas di Posyandu dalam kurun waktu 1 tahun terakhir

menunjukkan bahwa sebagian besar  kader aktif  > 8 kali yaitu 47 orang (96%),

dan tidak aktif < 8 kali yaitu hanya 2 orang (4%).

1. Pengetahuan Kader

Pengetahuan kader terhadap interpretasi hasil penimbangan (N dan T)

didapatkan hasil dengan nilai rata – rata adalah 13,06, sedangkan nilai

tertinggi adalah 17 (94,4%) dan nilai terendah adalah  9 (50%).

2. Keterampilan kader menggambar grafik pertumbuhan anak dalam  KMS

Keterampilan kader menggambar grafik pertumbuhan anak dalam  KMS

didapatkan hasil dengan nilai rata – rata adalah 21,49, sedangkan nilai

tertinggi adalah 26  (100%) dan nilai terendah adalah 5 (19,23%).

3. Keterampilan Kader dalam menginterpretasikan hasil penimbangan

(N dan T).

Keterampilan kader dalam menginterpretasikan hasil  penimbangan

(N dan T) dari KMS. didapatkan hasil dengan nilai rata – rata adalah 14,80,

sedangkan nilai tertinggi adalah 20 (76,92%) dan nilai terendah adalah 7

(26,92%).

4. Hubungan Pendidikan Kader dengan Keterampilan Interpretasi Hasil

Penimbangan (N dan T) dan Menggambar Grafik Pertumbuhan Anak dalam

KMS

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi Pearson dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Analisis Korelasi pendidikan kader dengan keterampilan interpretasi

hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar grafik pertumbuhan

anak dalam KMS

Variabel r P. Value

Interpretasi hasil penimbangan 0,362 0,010*

Menggambar grafik KMS 0,289 0,044*

        * Signifikan pada P < 0,05

Dari tabel 1.  dapat dilihat  hubungan pendidikan  kader dengan

interpretasi hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar grafik

pertumbuhan anak dalam  KMS, menunjukkan hubungan yang bermakna

dengan derajat keeratan sedang dan berpola positif yang ditunjukkan dengan

nilai p  < 0,05.
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Berdasarkan teori, pendidikan merupakan salah satu cara yang dapat

mengubah perilaku seseorang, selain itu merupakan sarana yang

mempercepat pengambilan keputusan, dalam upaya memperbaiki perilaku

agar masyarakat dapat meneruskan perubahan-perubahan8.

Tingkat pendidikan formal merupakan modal dasar untuk seseorang

dapat memahami dan berinteraksi di dalam kompetisi dunia usaha maupun

kerja. Dengan minimal menikmati pendidikan formal maka seseorang dapat

menjadi cerdas dan pandai.

Tingkat pendidikan seseorang, khususnya kader di desa maupun di kota

akan sangat mempengaruhi dalam mengadopsi suatu program baru dalam

hal ini program pemantauan pertumbuhan balita dengan KMS. Kader yang

mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan

seseorang khususnya kader dalam menerima suatu program dan inovasi

baru dalam masyarakat.

Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan

seseorang khususnya kader dalam menerima suatu perubahan. Semakin

tinggi tingkat pendidikan kader diharapkan cara berpikir akan menjadi lebih

rasional sehingga kader akan semakin terarah dalam mengikuti atau

berpartisipasi dalam program pemantauan pertumbuhan serta mampu

menilai pertumbuhan itu sendiri, guna meningkatkan pengetahuan

masyarakat khususnya ibu balita dan melakukan deteksi dini pertumbuhan

balita.

Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa semakin tinggi pendidikan

kader (tamat SMP keatas) semakin terampil dalam menginterpretasi hasil

penimbangan, dan terampil menggambar grafik pertumbuhan anak dalam

KMS.
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5. Hubungan Keaktifan Kader dengan Keterampilan Interpretasi Hasil

Penimbangan (N dan T) dan Menggambar Grafik Pertumbuhan Anak dalam

KMS.

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi Pearson dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis korelasi keaktifan kader dengan keterampilan

interpretasi hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar

grafik pertumbuhan anak dalam KMS

Variabel r P. Value

Interpretasi hasil penimbangan 0,075 0,611

Menggambar grafik KMS 0,310 0,030*

     * Signifikan pada P < 0,05

Dari tabel 2.  dapat dilihat  tidak ada hubungan yang bermakna antara

keaktifan  kader dengan interpretasi hasil penimbangan (N dan T),

ditunjukkan dengan nilai p > 0.05, dan ada hubungan yang bermakna antara

keaktifan kader dengan menggambar grafik pertumbuhan anak dalam  KMS,

dengan derajat keeratan sedang dan berpola positif, yang ditunjukkan

dengan nilai p  < 0,05.

Keaktifan kader dalam pelayanan program gizi di posyandu adalah dilihat

dari keaktifan kader dalam pelaksanaan tugas di posyandu di bagi dalam 3

kategori.

Aktif  : apabila kader melaksanakan tugas dan hadir di posyandu dalam 1

tahun terakhir > 8 kali,

Tidak aktif : apabila melaksanakan tugas dan hadir di posyandu < 8 kali

dalam 1 tahun terakhir.

Keaktifan kader dalam pelayanan posyandu yang terpenting adalah

hubungannya dengan tugas pokok yang dilakukan oleh kader yaitu

penimbangan, pemberian paket pertolongan gizi, penyuluhan dan pencatatan

pelaporan. Semakin aktif kader hadir diposyandu dan melaksanakan secara

terus menerus keempat tugas pokok tersebut maka  semakin terampil kader

dalam melaksanakannya.

Keaktifan kader tidak saja dinyatakan dengan frekwensi kader secara

rutin hadir di posyandu, namun yang terpenting apakah kader dapat

melaksanakan kegiatan pokok dalam pelayanan gizi di posyandu secara

lengkap dan komprehensif yaitu meliputi kegiatan penimbangan, pemberian
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paket pertolongan gizi, penyuluhan dan pencatatan/pelaporan.  Apabila

keempat kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus dikategorikan

sangat aktif, apabila melakukan 3 kegiatan tanpa penyuluhan dikategorikan

aktif, namun apabila melaksanakan kegiatan kurang dari 3 kegiatan

dikatakan belum aktif.

Dapat disimpulkan bahwa apabila seorang kader selalu hadir di posyandu

tetapi tidak selalu melaksanakan tugas pokok tersebut diatas maka kader

belum tentu  terampil dalam menilai hasil penimbangan dari KMS.  Dan

apabila seorang kader yang hadir aktif di posyandu dan melaksanakan tugas

pokok khusus didalam pengisian hasil penimbangan pada KMS secara terus

menerus akan lebih terampil dalam membuat grafik dalam KMS.

6. Hubungan Pelatihan Kader dengan Keterampilan Interpretasi Hasil

Penimbangan (N dan T) dan Menggambar Grafik Pertumbuhan Anak dalam

KMS.

 Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi Pearson dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Analisis Korelasi pelatihan kader dengan keterampilan

interpretasi hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar

grafik pertumbuhan anak dalam KMS

Variabel r P. Value

Interpretasi hasil penimbangan 0,112 0,442

Menggambar grafik KMS 0,010 0,944

     Tidak  Signifikan pada P > 0,05

Dari tabel 3.  dapat dilihat  tidak ada hubungan yang bermakna antara

pelatihan  kader dengan interpretasi hasil penimbangan (N dan T)  dan

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam  KMS, yang ditunjukkan

dengan nilai p > 0.05.

Pelatihan kader dilakukan bertujuan untuk meningkatkan potensi kader.

Diharapkan dengan diadakannya pelatihan kader secara berulang, dapat

lebih memperluas wawasannya serta menambah pengalaman dan

kematangan kader yang berguna dalam melaksanakan tugasnya sebagai

tenaga pelaksanaan utama di posyandu.

Menurut peneiliti lain, pelatihan yang berbasis kompetensi mempunyai

hubungan yang bermakna dengan keterampilan kader dalam mengelola

posyandu9
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Sebagai dasar pelatihan kader dilakukan untuk meningkatkan potensi

kader. Hal ini tidak saja ditunjukkan dengan frekwensi pelatihan yang diikuti

namun lebih diutamakan pelatihan yang berbasis kompetensi dengan materi

pelatihan yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang ada didalam

pengelolaan posyandu. Diharapkan apabila seorang kader mendapat

pelatihan secara terus menerus maka kader tersebut lebih terampil dalam

menilai hasil penimbangan.

Dapat disimpulkan  bahwa jumlah pelatihan yang diikuti kader tidak

menjamin kader tersebut terampil dalam melakukan interpretasi hasil

penimbangan dan menggambar grafik pertumbuhan anak. Hal ini mungkin

disebabkan pelatihan yang dilakukan belum terfokus pada permasalahan

pemantauan pertumbuhan, dan masih ada faktor-faktor lain yang turut

berpengaruh  yaitu seperti, metode pelatihan yang digunakan, alat-peraga

yang dipakai, atau materi yang lebih spesifik yaitu materi mengenai

pemantauan pertumbuhan.

7. Hubungan Pengetahuan Kader dengan Keterampilan Interpretasi Hasil

Penimbangan (N dan T) dan Menggambar Grafik Pertumbuhan Anak dalam

KMS.

Berdasarkan hasil uji statistik Korelasi Pearson dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Analisis korelasi pengetahuan  kader dengan keterampilan

interpretasi hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar

grafik pertumbuhan anak dalam KMS

Variabel r P. Value

Interpretasi hasil penimbangan 0,447 0,001**

Menggambar grafik KMS 0,283 0,049*

     * Signifikan pada P < 0,05

Dari tabel 4.  dapat dilihat  hubungan pengetahuan  kader dengan

keterampilan interpretasi hasil penimbangan (N dan T) dan menggambar

grafik pertumbuhan anak dalam KMS, menunjukkan hubungan yang

bermakna dengan derajat keeratan sedang dan berpola positif yang

ditunjukkan  dengan nilai p < 0,05.

Berdasarkan teori, pengetahuan yang tercakup dalam domain kognitif

mempunyai 6 tingkatan yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan

evaluasi. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah
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orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan

terjadi melalui panca indera manusia yaitu indera penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan atau kognitif

merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan

seseorang 8

Dari pengalaman dan penelitian terbukti bahwa perilaku yang didasari

oleh pengetahuan akan lebih langgeng daripada perilaku yang tidak didasari

oleh pengetahuan.

Tingkat pengetahuan individu akan sangat berpengaruh terhadap kedaan

yang ikut serta dalam suatu kegiatan dan mempunyai dampak terhadap

perilaku, namun bila di analisis lebih jauh proses terbentuknya suatu

kesadaran tidak hanya di pengaruhi oleh pengetahuan. Pengetahuan saja

belum cukup untuk membuat seseorang merubah perilakunya. Perubahan

atau adopsi perilaku adalah suatu proses yang kompleks dan memerlukan

waktu yang relatif lama.

Menurut Notoadmodjo8,  Evaluasi merupakan tingkat pengetahuan yang

berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian

terhadap suatu materi dan merupakan domain yang sangat penting.

Dengan demikian dapat disimpulkan   bahwa apabila kader mempunyai

pengetahuan yang baik terhadap penilaian hasil penimbangan maka kader

semakin terampil dalam menginterpretasi hasil penimbangan tersebut dan

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS sebagai modal dasar

dalam deteksi dini gangguan pertumbuhan pada anak balita.
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KESIMPULAN

1. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan kader dengan

keterampilan menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) dan

keterampilan menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS.

2. Ada hubungan yang bermakna antara pendidikan kader dengan keterampilan

menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) dan keterampilan

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS.

3. Tidak ada hubungan antara pelatihan kader dengan keterampilan

menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) dan keterampilan

menggambar grafik pertumbuhan anak dalam KMS.

4. Tidak ada hubungan antara keaktifan kader dengan keterampilan

menginterpretasikan hasil penimbangan (N dan T) dan ada hubungan yang

bermakna antara keaktifan kader dengan keterampilan menggambar grafik

pertumbuhan anak dalam KMS.

SARAN

1. Perlu adanya pendampingan dan supervisi yang lebih intensif untuk

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader dalam

menginterpretasikan hasil penimbangan ( N dan T).

2. Perlu  adanya penelitian lebih lanjut tentang efektifitas pelatihan dengan jenis

materi yang lebih spesfik yaitu pemantauan pertumbuhan  dan menilai hasil

penimbangan bagi  kader dengan cara pre dan post test.
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