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HUBUNGAN SIKAP DAN MOTIVASI DENGAN KINERJA KADER  

POSYANDU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS  

SIMALINGKAR MEDAN 

 

Ermailis Berutu
1
, Mafe Robbi Simanjuntak

2 

(PS Kesehatan Masyarakat UNPRI
1,2

) 

 

ABSTRACT 

Cadres’ attitude and their motivation are different in implementing posyandu 

which have the impact on their services. Therefore, they must have positive 

attitude and high work motivation in order to achieve the goal of posyandu for the 

elderly. However, there are still many problems in its implementation. The 

objective of the research was to find out the correlation of attitude and motivation 

with cadres’ performance in posyandu for the elderly in the Working area of 

Simalingkar Puskesmas, Medan, in 2017.The research used quantitative 

correlation method with cross sectional design. The samples were 30 respondents. 

The result of chi square statistic test showed that there was the correlation of 

attitude and motivation with cadres’ performance at posyandu for the elderly at α 

= 0.05 and the significance level of 95% so that Ho was rejected and Ha was 

accepted. The result of chi square statistic test showed there was the correlation 

of attitude at α = 0.05 and p-value < 0.05 or p=0.000) and motivation at p<0.05 

(p-value = 0.000) with the cadres’ performance at posyandu for the elderly at so 

that Ho was rejected and Ha was accepted. The conclusion was that there was the 

correlation of attitude and motivation with cadres’ performance at posyandu for 

the elderly in the Working area of Simalingkar Puskesmas, Medan, in 2017. It is 

recommended that the Health Agency provide counseling to motivate the cadres to 

have positive attitude toward the implementation of posyandu. 

 

Keywords : Attitude, Motivation, Performance, Cadres of Posyandu for the 

Elderly 

References : (2010-2017)  
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PENDAHULUAN 

Penduduk lansia merupakan 

bagian masyarakat yang tidak bisa 

dipisahkan dalam  kehidupan, dan 

jumlahnya terus meningkat.Seiring 

dengan bertambahnya usia harapan 

hidup, jumlah lansia di Indonesia 

cenderung meningkat. Data Badan 

Pusat Statistik menunjukkan bahwa 

penduduk lanjut usia di Indonesia  

Tahun 2000 sebanyak 14.439.967 

jiwa (7,18 persen), selanjutnya  

Tahun 2010 meningkat menjadi 

23.992.553 jiwa (9,77 persen). Pada 

tahun 2020 diprediksi jumlah lanjut 

usia mencapai 28.822.879 jiwa 

(11,34 persen) ( Badan Pusat 

Statistik, 2014).  

Meningkatnya jumlah penduduk 

lansia menimbulkan berbagai 

permasalahan, termasuk masalah 

kesehatan.Salah satu sarana 

pelayanan kesehatan yang dapat 

dimanfaatkan para lansia adalah 

Posyandu Lansia, dengan penggerak 

utamanya adalah kader. 

Kader di Indonesia  merupakan 

sosok insan yang menarik perhatian 

khalayak. Kesederhanaannya dan 

asalnya yang dari masyarakat 

setempat, telah membuat kader 

begitu dekat dengan masyarakat. 

Untuk melaksanakan tugasnya, kader 

perlu memiliki sikap positif dan 

motivasi kerja yang tinggi, agar 

tujuan Posyandu Lansia dapat 

dicapai.  Namun demikian masih 

ditemukan berbagai permasalahan 

sebagaimana hasil penelitian 

Sudarsono ( 2010) di Puskesmas 

Talun yang menemukan sikap kader 

posyandu lansia sebagian besar 

responden adalah cukup yaitu 100 

responden (65,36 %), motivasi kader 

sebagian besar responden adalah 

sedang yaitu 100 responden (60,59 

%), kinerja kader sebagian besar 

responden adalah cukup yaitu 100 

responden (55%). Ada hubungan 

sikap dan motivasi dengan kinerja 

kader posyandu di Wilayah Kerja 

Puskesmas Talun Kabupaten Blitar. 

Sikap  dan motivasi  memberikan 

pengaruh kepada kinerja  sebesar 

97,1% sedangkan 2,9% sisanya 

dipengaruhi oleh faktor di luar 

motivasi dan sikap. 

Penelitian Pakasi ( 2016 ) di 

Puskesmas Kakaskasen Kecamatan 

Tamahen sikap kader posyandu 

lansia yang mempunyai sikap positif 

dari 37 responden (62%) dan sikap 
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negatif dari 37 responden ( 38%). 

Kinerja Posyandu yang baik dari 37 

responden (62%)  dan kurang dari 37 

responden masih kurang (38%). 

Sikap yang positif akan 

menghasilkan kinerja yang baik. Hal 

ini sesuai dengan yang dikemukakan 

oleh Uno ( 2015 ) bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja 

yang baik adalah sikap yang positif 

terhadap suatu objek. 

Penelitian Tia, dkk ( 2016 ) di 

Kecamatan Mondoinding 

menemukan bahwa motivasi kader 

posyandu lansia dari 36 responden 

menunjukkan tingkat motivasi yang 

tinggi ( 45,5 %) menunjukkan kinerja 

yang baik ( 45,5 %), sedangkan 

motivasi yang rendah ( 54,5 % ) 

menunjukkan kinerja yang kurang 

baik ( 54,5 %). Hal ini sesuai denga 

yang dikemukakan oleh Uno ( 2015 ) 

bahwa motivasi mempengaruhi 

kinerja, semakin tinggi motivasi 

yang diberikan maka akan semakin 

meningkatkan kinerja.   

Jumlah kader Posyandu di 

wilayah kerja Simalingkar tahun 

2017 sebanyak 30 orang tahun 2017. 

Berdasarkan hasil survey awal 

peneliti pelaksanaan Posyandu 

dengan konsep 3 meja belum 

terlaksana dengan baik.Banyak hal 

yang mempengaruhi hal tersebut 

diantaranya karena keterbatasan 

sarana dan prasarana hingga 

keterbatasan sumber daya manusia, 

sehingga pelaksanaan posyandu 

belum mampu melaksanakan konsep 

3 meja, khususnya untuk 

pelaksanaan meja penyuluhan. Meja 

penyuluhan banyak yang tidak 

berjalan karena kurangnya 

pengetahuan dan kepercayaan diri 

kader dalam melakukan penyuluhan 

gizi dan kesehatan. Hal ini 

menyebabkan masyarakat tidak puas 

terhadap pelayanan posyandu. 

Berdasarkan permasalahan sikap, 

motivasi, dan kinerja kader Pos 

Yandu Lansia diatas peneliti 

tertarikmelakukan penelitian 

Hubungan Sikap dan Motivasi 

dengan Kinerja Kader Posyandu 

Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas 

Simalingkar. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian adalah kuantitatif 

dengan rancangan cross sectional. 

Penelitian dilaksanakan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Simalingkar. 
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Penentuan lokasi di wilayah 

Puskesmas Simalingkar merupakan 

wilayah yang banyak yang memiliki 

posyandu lansia. Analisis data yang 

digunakan yaitu analisis univariat 

dan analisis bivariat. Analisis 

bivariat yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan 

menggunakan perhitungan statistic 

yaitu uji Chi-Square derajat 

kepercayaan 95%, sehingga bila 

ditemukan hasil analisis statistik 

p<0,05 maka variabel  dinyatakan 

berhubungan  secara signifikan 

(Notoadmodjo, 2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi 

DataKader Posyandu Lansia 

Puskesmas Simalingkar  
No Variabel Jumlah  

(n) 

% 

1 Usia   

 40-50 tahun 9 50,0 

 51-60 tahun 9 50,0 

Total  18 100 

2 Pendidikan   

 SMP 3 16,7 

 SMA 15 83,3 

Total Jumlah 18 100 

3 Jenis 

Kelamin 

  

 Perempuan 18 100 

Total  18 100 

4 Lama 

Bekerja 

  

 1-2 tahun 9 50,0 

 >2 tahun 9 50,0 

Total  18 100 

Berdasarkan Tabel 1 diketahui 

responden berusia 40 – 50 tahun 

sebanyak 9 orang (50,0%) dan 

responden berusia 51-60 tahun 

sebanyak 9 orang (50,0%). 

Berdasarkan tingkat pendidikan, 

diketahui bahwa mayoritas 

responden berpendidikan SMA 

sebanyak 15 orang (83,3%) dan 

minoritas berpendidikan SMP 

sebanyak 3 orang (16,7%). 

Berdasarkan jenis kelamin, diketahui 

bahwaa seluruh responden berjenis 

kelamin perempuan sebanyak 18 

orang (100%).Berdasarkan lama 

bekerja, diketahui bahwa yang 

bekerja selama 1-2 tahun sebanyak 9 

orang (50%) dan >2 tahun sebanyak 

9 orang (50%). 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi 

Sikap, Motivasi, dan Kinerja 

Responden 
 No Variabel Jumlah 

(n) 

% 

1 Sikap   

 Negatif 3 16,7 

 Positif 15 83,3 

Total  18 100 

2 Motivasi   

 Rendah 3 16,7 

 Tinggi 15 83,3 

Total  18 100 

3 Kinerja   

 Kurang 3 16,7 

 Baik 15 83,3 

Total  18 100 
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BerdasarkanTabel 2 diketahui 

bahwa mayoritas responden memilik 

sikap positif sebanyak 15 orang 

(83,3%) dan minoritas memiliki 

sikap negative sebanyak 3 orang 

(16,7%). Berdasarkan variable 

motivasi, mayoritas responden 

memiliki motivasi rendah sebanyak 3 

orang (16,7%). Berdasarkan variable 

kinerja, diketahui bahwa mayoritas 

responden memiliki kinerja baik 

sebanyak 15 orang ( 83,3%) dan 

minoritas memiliki kinerja kurang 

sebanyak 3 orang (16,7%).

Tabel 3. Hubungan Sikap Dengan Kinerja Responden 

Sikap Kinerja Total  

p(Sig) 

      Kurang                          Baik   

 n%        n% n        %  

Negatif 

Positif 

3             100          0            0 

0              0            15        100 

3       100 

15     100  

0,000 

Berdasarkan Tabel 3menunjukkan 

bahwa responden yang memiliki 

sikap negative sebanyak 3 orang 

(100%) dan seluruhnya memiliki 

kinerja kurang. Responden yang 

memiliki sikap positif sebanyak  

15 orang memiliki kinerja baik  

sebanyak 15 orang (100%) dan 

minoritas tidak ada yang memiliki 

kinerja kurang (0%).  

Hasil uji uji-square diperoleh nilai 

P<0,05(p=0,0000) artinya ada 

hubungan antara sikap dengan 

kinerja responden. 

 

Tabel 4 Hubungan Motivasi Dengan Responden 

Motivasi  Kinerja Total  

p(Sig) 

      Kurang                          Baik   

   n%        n% N        %  

Rendah 

Tinggi 

  3           100         0              0 

  0            0           15           100 

3        100 

15      100  

0,000 

 

Berdasarkan Tabel 4 

menunjukkan bahwa responden 

memiliki  motivasi rendah sebanyak 

3 orang (100%), dan seluruhnya 

memiliki kinerja rendah sebanyak 3 

orang (100%). Responden yang 
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memiliki motivasi tinggi sebanyak 

15 orang (100%) dan minoritas tidak 

ada yang memiliki kinerja  kurang 

(0%). Hasil uji chi-square diperoleh 

nilai p<0,05(p = 0,000) artinya ada 

hubungan antara motivasi dengan 

kinerja kader  posyandu lansia. 

 

PEMBAHASAN 

Hubungan Sikap Dengan Kinerja  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara 

sikap dengan kinerja kader posyandu 

lansia di wilayah kerja Puskesmas 

Simalingkar dengan nila P value < 

0,05 (p = 0,000). Hasil yang 

diperoleh peneliti sesuai dengan 

penelitian Sudarsono tahun 2010 

yang memperoleh hasil bahwa 

terdapat hubungan sikap dengan 

kinerja kader posyandu di wilayah 

kerja Puskesmas Talun Kabupaten 

Talun. 

Berdasarkan hasil penelitian juga 

diperoleh hasil bahwa sikap kader 

sebanyak 25 responden (83,3%) 

memiliki sikap  positif dan 5 

responden (16,7%) memiliki sikap 

yangnegatif.Sarnoff mengidentifikasi 

sikap sebagai kesediaan untuk 

bereaksi(dispositionto react) secara 

positif(favorably) atau secara 

negatif(unfavorably) terhadap objek-

objektertentu. Sikap adalah 

merupakan kesiapan atau kesediaan 

untuk bertindak, dan bukan 

merupakan pelaksana motif tententu. 

Fungsi sikap belum merupakan 

tindakan (reaksi terbuka) atau 

aktivitas, akan tetapi merupakan 

predisposisi perilaku (tindakan), atau 

reaksi tertutup (Notoatmodjo, 2012). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap menurut Notoadmodjo (2012) 

diantaranya adalah pengalaman 

pribadi, pengaruh orang lain yang 

dianggap penting, pengaruh 

kebudayaan, media massa, lembaga 

pendidikan dan lembaga agama serta 

adanya faktor emosional. Sedangkan 

Rusmanto (2013) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap diantaranya adalah jenis 

kelamin, umur, pendidikan, 

pendapatan dan pengetahuan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

juga menunjukkan bahwa dari 5 

kader yang memiliki sikap 

negatif,mayoritas memiliki kinerja 

kurang sebanyak 5 orang (100 % ) 

dan minoritas memiliki tidak 
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memiliki kinerja baik sebanyak 0 

orang (0,00 %). Kader yang  

memiliki sikap positif sebanyak 25 

orang, mayoritas memiliki kinerja 

baik sebanyak 25 orang (100 %) dan 

minoritas memiliki kinerja kurang 

sebanyak 0 orang. Menurut asumsi 

peneliti, sikap positif dan tingginya 

kinerja kader dipengaruhi oleh 

pengalaman kerja kader. Pengalaman 

kerja dapat memperdalam dan 

memperluas kemampuan kerja. 

Semakin sering seseorang melakukan 

pekerjaan yang sama, semakin 

terampil dan semakin cepat dia 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Semakin banyak macam pekerjaan 

yang dilakukan seseorang, 

pengalaman kerjanya semakin kaya 

dan luas, dan memungkinkan 

peningkatan kinerja. Kuatnya 

hubungan antara sikap dengan 

kinerja kader juga disebabkan karena 

sikap merupakan cerminan dari 

persepsi kader terhadap tugas-tugas 

yang diembannya. Semakin baik 

sikap kader maka kader memiliki 

persepsi yang positif terhadap 

tugasnya sehingga kader dapat 

melaksanakannya dengan baik. 

Kondisi ini tentunya akan 

meningkatkan kinerja kader. 

 

Hubungan Motivasi Dengan 

Kinerja  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan antara 

motivasi dengan kinerja kader 

posyandu lansia di wilayah kerja 

Puskesmas Simalingkar dengan nila 

P value < 0,05 (p = 0,000).  

Penelitian lain sejalan yaitu 

penelitian Sudarsono (2010) tentang 

hubungan sikap dan motivasi dengan 

kinerja kader di wilayah kerja 

Puskesmas Talun Kabupaten 

Blitarbahwa terdapat hubungan 

antara motivasi dengan kinerja kader, 

menunjukkan bahwa 29,41% 

responden motivasi baik, sedangkan 

70,59% motivasi tidak baik. 

Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Kiting dkk tahun 2015 

memperoleh hasil bahwa terdapat 

hubungan sikap dan motivasi dengan 

kinerja kader Posbindu bahwa 

kinerja dipengaruhi oleh factor 

intrinsik dan ekstrinsik terdiri dari 

individu, psikologi dan organisasi, 

factor instrinsik terdiri dari individu, 

psikologi dan social.Factor ekstrinsik 
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terdiri dari politik, ekonomi dan 

social. 

Hal yang berbeda diungkapkan 

Isaura (2011) dalam penelitiannya 

bahwa faktor-faktor seperti umur, 

tingkat pengetahuan, motivasi dan 

sikap tidak memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja kader 

posyandu yang berarti faktor-faktor 

tersebut tidak mempengaruhi kinerja 

kader. Padahal Suarli dan Bahtiar 

(2012) menyatakan bahwa salah satu 

faktor yang mempengaruhi 

pencapaian kinerja adalah faktor 

motivasi (motivation). Motivasi 

seseorang akan timbul apabila 

seseorang diberi kesempatan untuk 

mencoba cara baru dan mendapat 

umpan balik dari hasil yang 

diberikan. Winardi (2015) juga 

menyatakan bahwa motivasi adalah 

suatu kekuatan potensial yang dapat 

mempengaruhi hasil kinerjanya 

secara positif atau secara negatif, 

yang tergantung pada situasi dan 

kondisi yang dihadapi orang yang 

bersangkutan. 

Rachmaningrum (2012) dalam 

penelitiannya menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara motivasi 

kader dengan keaktifan posyandu 

balita di Puskesmas Mantrijeron 

Kota Yogyakarta dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa 

posyandu yang memiliki tingkat 

motivasi kader yang tinggiakan 

menjadikan posyandu tersebut 

tergolong aktif dalam kegiatan. 

Gondodiputro dan Suparman (2010) 

dalam penelitiannya juga 

menyatakan banyak faktor yang 

mempengaruhi kondisi kader dan 

masyarakat untuk terlibat dalam 

seluruh kegiatan Posyandu, antara 

lain pengetahuan kader, informasi 

kegiatan Posyandu dan motivasi 

kader. Motivasi merupakan faktor 

paling dominan, baik yang berasal 

dari dalam diri mereka sendiri 

ataupun yang berasal dari 

luar/lingkungannya. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan antara 

motivasi terhadap kinerja kader 

posyandu. Hal ini terlihat dari 5 

kader yang memiliki motivasi 

rendah, mayoritas memiliki kinerja 

kurang sebanyak 5 orang ( 100 %) 

dan minoritas memiliki kinerja baik 

sebanyak  0 orang (0 %). Kader yang  

memiliki motivasi tinggi sebanyak 

25 orang, mayoritas memiliki kinerja 
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baik sebanyak 25 orang (100 %) dan 

minoritas tidak ada yang memiliki 

kinerja kurang sebanyak 0 orang 

(0,00 %).  

Menurut asumsi peneliti, 

hubungan ini didukung oleh 

semangat dari kader posyandu di 

wilayah kerja Puskesmas 

Simalingkar yang ingin menambah 

wawasan mereka terutama tentang 

kesehatan.Motivasi kerja sangat 

penting mendorong semangat kerja. 

Motivasi kerja dipengaruhi oleh latar 

belakang keluarga, lingkungan 

masyarakat, budaya dan nilai–nilai 

agama yang dianut oleh kader 

posyandu. Seseorang yang melihat 

pekerjaan sebagai beban dan 

keterpaksaaan akan mempunyai 

kinerja yang rendah. Sebaliknya, 

seseorang yang memandang 

pekerjaan sebagai kebutuhan, 

tantangan dan prestasiakan 

menghasilkan kinerja yang 

tinggiSelain itu mereka tertarik 

menjadi kader karena insentif uang 

yang mereka dapatkan dari kegiatan 

posyandu. Hubungan ini juga 

didukung oleh jenis pekerjaan kader 

yang mayoritas adalah ibu rumah 

tangga sehingga memiliki waktu 

lebih banyak untuk ikut serta dalam 

kegiatan posyandu. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

1. Ada hubungan sikap dengan 

kinerja kader posyandu lansia 

di wilayah Kerja Puskesmas 

Simalingkar.  

2. Ada hubungan motivasi 

dengan kinerja kader 

posyandu di wilayah Kerja 

Puskesmas Simalingkar..  

 

Saran 

Bagi Kader 

Kinerja para kader dalam 

pelaksanaan posyandu lansia sudah 

cukup baik, pada saat pelaksanaan 

posyandu para kader sudah 

melakukan tugas dan tanggung jawab 

dengan baik.Saran Peneliti, terus 

pertahankan kinerja yang baik yang 

sudah dilaksanakan, serta bisa lebih 

ditingkatkan lagi.Perbanyak pelajari 

hal-hal yang berkaitan dalam 

menangani lansia serta ilmu tentang 

kesehatan lainnya. 

Bagi Puskesmas 

Puskesmas sebagai pembina 

pelaksana posyandu lansia sudah 
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cukup baik, setiap pelaksanaan 

posyandu para petugas selalu datang 

untuk melakukan pemeriksaan dan 

membantu para kader untuk 

melaksanakan tugas kader.Saran 

Peneliti supaya puskesmas 

memberikan pelatihan secara rutin 

untuk para kader seperti pelatihan 

dalam memberikan penyuluhan 

kesehatan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Azwar, Saifuddin. 2016 .Sikap 

Manusia , Teori dan 

Pengukurannya. Pustaka 

Pelajar : Yogyakarta. 

 

Badan Pusat Statistik. 2014. 

Penduduk Usia 

Lanjut.www.bps.go.id/index.

php/publikasi/1117. diakses 

15 Agustus 2017. 

 

Depkes RI. 2012.Kementerian 

Kesehatan.www.depkes.go.id/

resources/download/.../profil-

kesehatan-indonesia2012.pdf. 

Diakses 20 Agustus 2017. 

 

Dewi, wawan. 2016. Hubungan 

pengetahuan dan sikap kader 

posyandu lansia terhadap 

kepuasan pasien di 

Kabupaten Siak. 

Nersmudaa//eprint.com/2016/

03/skripsi-jurnal-hubungan. 

Diakses 11 Oktober 2017 

 

Erpandi, 2014.“ Posyandu Lansia, 

mewujudkan posyandu 

sehat, mandiri dan 

produktif”. Jakarta : EGC 

 

Gondodiputra, Suparman. 2010. 

Hubungan motivasi terhadap 

kinerja kader 

posyandulansia.repository.un

ri.ac.id/xmlui/bitstream/handl

e/.../MANUSCRIPT%20YULI

US.pdf?...1. diakses tanggal 

10 Oktober 2017. 

 

Hasibuan, Malayu.2016. Manajemen 

Sumber Daya Manusia. Bumi 

Aksara : Jakarta. 

 

Isaura, V. 2011.Faktor-Faktor yang 

Berhubungan Dengan 

Kinerja Kader Posyandu Di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Tarusan Kecamatan Koto XI 

Tarusan Kabupaten Pesisir 

Selatan.Skripsi Program SI 

Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Fakultas Kedokteran 

Universitas 

Andalas.http://repository.una

nd.ac.id/17532/1/FAKTOR.p

df. Diakses 20 Agustus 2017. 

 

Kemenkes.2013. Kementerian 

Kesehatan Republik 

Indonesia.www.depkes.go.id/

article/.../laporan-rencana-

kerja-tahun-2016.html. 

Diakses tanggal 28 Agustus 

2017 

 

Kiting, dkk. 2015. Faktor yang 

berhubungan dengan kinerja 

kader posbindu tidak 

menular.ppjp.unlam.ac.id/jou

rnal/index.php/berkalakesehat

an/article/download/3149/269

8. Diakses tangga 10 Oktober 

2017 

http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/1117
http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/1117
http://repository.unand.ac.id/17532/1/FAKTOR.pdf
http://repository.unand.ac.id/17532/1/FAKTOR.pdf
http://repository.unand.ac.id/17532/1/FAKTOR.pdf
http://repository.unand.ac.id/17532/1/FAKTOR.pdf


11 

 

 

Notoatmodjo, Soekidjo.2010. 

Metodologi Penelitian 

Kesehatan. Rineka Cipta : 

Jakarta. 

 

Notoatmodjo, Soekidjo.2012. 

Promosi Kesehatan dan Ilmu 

Perilaku. Rineka Cipta : 

Jakarta 

 

Pakasi, Ainy. 2016. Hubungan 

Pengetahuan Dan Sikap 

Kader Kesehatan Dengan 

Pelayanan Posyandu. 

https://media.neliti.com/.../92

118-ID-hubungan-

pengetahuan-dan-sikap-

poyandu. Diakses tanggal 19 

Agustus 2017 

 

Rachmaningrum. 2012. Hubungan 

motivasi terhadap kinerja 

kader posyandu lansia di 

kelurahan tangkerang 

SelatanPekanbaru.repository.

unri.ac.id/xmlui/bitstream/ha

ndle/.../MANUSCRIPT%20Y

ULIUS.pdf?...1. diakses 10 

Oktober 2017. 

 

Rusmanto .2013.“Hubungan 

Pengetahuan dengan Sikap 

KaderKesehatan 

DenganPelaksanaanPosyand

u“.ejurnal.poltekkesmanado.a

c.id/index.php/jib/article/dow

nload/319/333.Diakses 

tanggal 20 Agustus 2017. 

 

Suarli, Bahtiar .2012.Motivasi Kader 

Meningkatkan Keberhasilan 

KegiatanPosyandu(http://jour

nal.fk.unpad.ac.id/index.php/

mkb/article/view/26). Diakses 

25 Agustus 2017. 

 

Sudarsono, 2010.Hubungan Sikap 

dan Motivasi Dengan Kinerja 

Kader Posyandu Lansia di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Talun Kabupaten Blitar. 

Tanggal akses : 10 Juni 

2017.http//eprints.uns.ac.id/e

print/10234.pdf. 

 

Uno, Hamzah. 2015. “ Teori Kinerja 

dan Pengukurannya”.  Bumi 

Aksara : Jakarta. 

 

Tia, Mema. 2016. Hubungan Antara 

Motivasi Kerja Dan Imbalan 

Dengan Kinerja Kader 

Posyandu Di Kecamatan 

Modoinding Kabupaten 

Minahasa Selatan. 

.hubungan%20antar.Diakses 

tanggal 25 Agustus 2017. 

 

Uno, Hamzah.2015.  Teori Kinerja 

Dan Pengukurannya. Bumi 

Aksara : Jakarta 

 

Winardi.2015. Pengaruh 

Karakteristik Kader dan 

Strategi Revitalisasi 

PosyanduTerhadap Keaktifan 

Kader di Kecamatan 

Samadua Kabupaten Aceh 

Selatan.Tesis.Program 

Pascasarjana Universitas 

Sumatera Utara 

Medan.https://www.researchg

ate.net/publication/42324624

_Pengaruh_Karakteristik_Ka

der_Dan_Strategi_Revitalisas

i_Posyandu_Terhadap_Keakt

ifan_kader_Di_Kecamatan_S

amadua_Kabupaten_Aceh_se

latan. Diakses 29 Agustus 

2017. 

 

http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/26
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/26
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/26
http://journal.fk.unpad.ac.id/index.php/mkb/article/view/26
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan
https://www.researchgate.net/publication/42324624_Pengaruh_Karakteristik_Kader_Dan_Strategi_Revitalisasi_Posyandu_Terhadap_Keaktifan_kader_Di_Kecamatan_Samadua_Kabupaten_Aceh_selatan

