
 
 
 

ABSTRAK 
 

Pencapaian UCI di wilayah kelurahan puskesmas Mojo Surabaya selama 
tahun 2008 – 2012 belum memenuhi target 100% UCI kelurahan. Keberhasilan 
pencapaian UCI di puskesmas salah satunya bergantung dari bagaimana peran 
kader secara aktif melakukan penyuluhan dan memberikan motivasi kepada ibu – 
ibu bayi agar mau mengimunisasi anaknya. Akan tetapi,sangat jarang kader yang 
mampu melaksanakan perannya dalam penyuluhan dan pemberian motivasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menganalisis faktor yang berhubungan 
dengan peran aktif kader dalam pencapaian UCI Kelurahan. 

Penelitian ini bersifat observasional analitik, dengan pendekatan cross 
sectional. Besar sampel yang diambil sejumlah 63 kader yang diambil dengan 
menggunakan sistem strata random sampling dari dua kelurahan yang berbeda 
yaitu kelurahan UCI dan kelurahan Non UCI. Variabel bebas penelitian ini adalah 
usia, tingkat pendidikan kader, lama sebagai kader, pekerjaan kader, pengetahuan, 
sikap, keterjangkuan posyandu dan dukungan keluarga. Analisis hubungan antara 
variabel bebas dengan variabel terikat menggunakan uji chisquare  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
antara variabel pengetahuan dan dukungan keluarga dengan peran aktif kader. 
Hubungan yang bermakna ( p<0,05) antara tingkat pengetahuan dengan peran 
aktif kader dalam pencapaian UCI kelurahan ditunjukkan melalui nilai p = 0,000. 
Selain variabel pengetahuan, variabel dukungan keluarga juga menunjukkan 
hubungan yang bermakna dengan peran aktif kader yang ditunjukkan dengan nilai 
p = 0,001. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat pengetahuan 
kader maka kader akan lebih berperan aktif dalam melakukan penyuluhan dan 
pemberian motivasi sehingga membantu tercapaianya 100% UCI kelurahan. 
Semakin kader mendapatkan dukungan dari keluarga, maka kader juga akan 
berperan aktif dalam setiap kegiatan posyandu. Sangat diperlukan pemantuan 
secara berkesinambungan selama kegiatan posyandu dari berbagai pihak untuk 
melihat apakah kader aktif menjalankan perannya selama kegiatan posyandu. 
Diperlukan juga refreshing kader secara berkala untuk menambah pengetahuan 
kader. 
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