
xiv 
 

ABSTRAK 

 

 

PENGARUH MODAL SOSIAL 

TERHADAP KEMANDIRIAN POSYANDU DI KOTA BONTANG 

 

Posyandu merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan. Sejak dicanangkan tahun 1986 berbagai pencapaian positif terkait 

kesehatan ibu dan anak telah dilaporkan. Masalah yang dihadapi saat ini adalah 

masih rendahnya fungsi dan kinerja Posyandu dilihat dari rendahnya capaian 

Posyandu mandiri. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta 

belum mampu meningkatkan strata Posyandu seperti yang diharapkan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh modal sosial 

terhadap kemandirian Posyandu melalui partisipasi masyarakat di Kota Bontang. 

Penelitian observasional dengan rancang bangun cross sectional membandingkan 

elemen modal sosial masyarakat pada Posyandu mandiri dan tidak mandiri. Sampel 

penelitian adalah 45 Posyandu yang terdiri atas 17 Posyandu mandiri dan 28 

Posyandu tidak mandiri. Masyarakat yang menjadi responden adalah kader, tokoh 

masyarakat, serta ibu/keluarga bayi dan balita. Uji statistik yang digunakan adalah 

uji regresi linier dan uji regresi logistik.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama elemen modal 

sosial berupa rasa percaya (trust), timbal balik (reciprocity, jaringan sosial (social 

network), norma bersama dari perilaku (shared norms of behavior), serta komitmen 

dan rasa memiliki (sense of commitment and belonging) berpengaruh terhadap 

partisipasi masyarakat baik pada kader, tokoh masyarakat, maupun ibu/ keluarga 

bayi dan balita (α=0,05, p<0,05). Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

pencapaian kemandirian Posyandu. Kekuatan pengaruh partisipasi masyarakat 

terhadap kemandirian Posyandu berbeda antara kader, ibu/ keluarga bayi dan balita, 

dan tokoh masyarakat.   

Kesimpulan: elemen modal sosial terbukti berpengaruh terhadap 

kemandirian Posyandu melalui partisipasi masyarakat di Kota Bontang. Partisipasi 

masyarakat dalam kegiatan Posyandu adalah keterlibatan masyarakat mulai tahap 

mengenali masalah, mengenali potensi, memilih dan mengambil solusi, melakukan 

upaya,  serta melakukan penilaian kinerja Posyandu melalui stratifikasi Posyandu. 

Revitalisasi Posyandu di Kota Bontang secara konsisten harus melibatkan 

partisipasi masyarakat dengan menguatkan modal sosial yang ada.  

 

Kata kunci: kemandirian Posyandu,  modal sosial, partisipasi masyarakat. 
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