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ABSTRACT 

Posyandu session scheduled for originally dates from one of the programs puskesmas: 

nutrition program for the improvement of the community , hold between weighing post and 

the provision of supplementary food , the success of post weighing encourages the 

government increases other programs so that post weighing name was changed into posyandu 

(health post for). Health services were mushrooming by the presence of the hospital maternal 

and child special, so most of them to be deficient about their enthusiasts. 

The theory that is used is the health of the undirected behavior Alonzo and the theory 

of the act of rational (rational action theory) from Max Weber .The paradigm that qualitative 

used is descriptive where aims to get an overall picture of the base the selection of health 

services posyandu for pregnant women or mother with the study of age about the background 

of the pregnant women access Posyandu in Surabaya , exactly in Surabaya east (Posyandu 

Rungkut Menanggal) with informants 5 pregnant women and also having kids under 5 years 

old .Were selected in the sampling method of using a technique purposive for pregnant 

women / mother by fives that uses Posyandu services Rungkut Menanggal. 

The found the research is pregnant women and mother have children toddler using 

Posyandu services to minimize risk , detect the baby health since in the womb with a medical 

to detect possible we disease in mother body/children.The decision making pregnant women 

in choosing health services are by election health services in the form of confidence (rational 

choice), grounded in action was a form of wert rational which means the act of rational based 

on confidence every pregnant women or nursing mother will nilai-nilai absolute certain or 

believed to be trusted . 
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ABSTRAK 

Posyandu pada awalnya bermula dari salah satu program puskesmas yaitu program 

perbaikan gizi masyarakat, mengadakan pos penimbangan dan pemberian makanan 

tambahan, keberhasilan pos penimbangan ini mendorong pemerintah menambah program lain 

sehingga pos penimbangan berubah nama menjadi posyandu (pos pelayanan 

terpadu). Tempat Pelayanan Kesehatan semakin menjamur dengan adanya Rumah Sakit 

khusus ibu dan anak. Sehingga Posyandu menjadi kekurangan peminatnya.  

Teori yang digunakan adalah teori perilaku kesehatan dari Alonzo dan teori tindakan 

rasional (Rational Action Theory) dari Max Weber. Paradigma yang digunakan adalah 

kualitatif deskriptif dimana bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum tentang Basis 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan Posyandu Bagi Ibu Hamil/Ibu dengan Balita (Studi Tentang 

Latar Belakang Ibu Hamil Mengakses Posyandu di Kota Surabaya), tepatnya di Surabaya 

timur (Posyandu Rungkut Menanggal) dengan informan 5 ibu hamil dan juga yang memiliki 

anak Balita. Dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling pada Ibu hamil/ ibu 

dengan balita yang menggunakan pelayanan Posyandu Rungkut Menanggal. 

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Ibu hamil dan ibu yang memiliki 

anak Balita menggunakan pelayanan Posyandu untuk meminimalisir resiko, mendeteksi 

kesehatan bayi sejak dalam kandungan dengan pemeriksaan medis untuk mendeteksi 

kemungkinan terdapatnya penyakit di tubuh ibu/anak. Basis pengambilan keputusan ibu 

hamil dalam memilih pelayanan kesehatan posyandu dengan pemilihan pelayanan kesehatan 

dalam bentuk keyakinan (Rational choice), yang didasari oleh tindakan yang  merupakan 

bentuk dari Wert rational yang berarti tindakan yang rasional yang  mendasarkan diri pada 

keyakinan setiap ibu hamil/ibu menyusui akan nilai-nilai absolut tertentu yang 

dipercaya/diyakini.   

 

Kata Kunci : Posyandu Balita, Kesehatan, Ibu Hamil. 

 

PENDAHULUAN 

Posyandu pada awalnya bermula dari salah 

satu program puskesmas yaitu program 

perbaikan gizi masyarakat, untuk 

mendorong peran serta masyarakat maka 

program ini didorong ke tingkat desa 

dengan mengadakan pos penimbangan dan 

pemberian makanan tambahan, 

keberhasilan pos penimbangan ini 

mendorong pemerintah menambah 

program lain sehingga pos penimbangan 

berubah nama menjadi posyandu (pos 

pelayanan terpadu).  

  

 Dahulu, untuk mempercepat 

terwujudnya masyarakat sehat, yang 

merupakan bagian dari kesejahteraan 

umum, Departemen Kesehatan pada tahun 

1975 menetapkan kebijakan Pembangunan 

Kesehatan Masyarakat Desa 

(PKMD). Adapun yang dimaksud dengan 

PKMD ialah strategi pembangunan 

kesehatan yang menerapkan prinsip 



gotong royong dan swadaya masyarakat, 

dengan tujuan agar mayarakat dapat 

menolong dirinya sendiri, melalui 

pengenalan dan penyelesaian masalah 

kesehatan secara lintas program dan lintas 

sektor terkait. Posyandu juga merupakan 

tempat pemeliharaan kesehatan yang 

dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat 

Indonesia. Posyandu merupakan salah satu 

bentuk upaya kesehatan bersumber daya 

masyarakat yang dikelola dan 

diselenggarakan untuk masyarakat dalam 

penyelenggaraan pembangunan kesehatan. 

Pencanangan Posyandu yang merupakan 

bentuk baru ini, dilakukan secara massal 

untuk pertama kali oleh Kepala Negara 

Republik Indonesia pada tahun 1986 di 

Yogyakarta, bertepatan dengan peringatan 

Hari Kesehatan Nasional. Sejak saat itu 

Posyandu tumbuh dengan pesat. Pada 

tahun 1990, terjadi perkembangan yang 

sangat luar biasa, yakni dengan keluarnya 

Instruksi Menteri Dalam Negeri 

(Inmandagri) Nomor 9 Tahun 1990 

tentang Peningkatan Pembinaan Mutu 

Posyandu. Melalui instruksi ini, seluruh 

kepala daerah ditugaskan untuk 

meningkatkan pengelolaan mutu 

Posyandu. Pengelolaan Posyandu 

dilakukan oleh satu Kelompok Kerja 

Operasional (pokjanal) Posyandu yang 

merupakan tanggung jawab bersama 

antara masyrakat dengan Pemerintah 

Daerah (Pemda) 
1
. Sejalan dengan 

perkembangan paradigma pembangunan, 

telah ditetapkan arah kebijakan 

membangunan kesehatan, yang tertuang 

dalam Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2010-2014 Bidang 

Kesehatan. Kondisi pembangunan 

kesehatan diharapkan telah mampu 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

yang ditunjukkan dengan membaiknya 

berbagai indikator pembangunan Sumber 

Daya Manusia, seperti: meningkatnya 

derajat kesejahteraan dari status gizi 

masyarakat, meningkatnya kesetaraan 

gender, meningkatnya tumbuh kembang 

optimal, kesejahteraan dan perlindungan 

anak, terkendalinya jumlah dan laju 

pertumbuhan penduduk, serta menurunnya 

kesenjangan antar individu, antar 

kelompok masyarakat dan antar daerah 

dengan tetap lebih mengutamakan pada 

upaya pereventif, promotif serta 

pemberdayaan keluarga dan masyarakat 

dalam bidang kesehatan. Salah satu bentuk 

upaya pemberdayaan masyarakat di bidang 

kesehatan adalah menumbuh kembangkan 

Posyandu. Saat ini, masyarakat modern 

khususnya Surabaya memilih pelayanan 

posyandu dinilai sebagai tempat pelayanan 

kesehatan kalangan menengah kebawah. 

                                                             
1. http://bidanshop.blogspot.co.id/2010/11/posyandu-pos-

pelayanan-terpadu.html diakses pada 01 Desember 2016, pukul 

20.15. 

http://bidanshop.blogspot.co.id/2010/11/posyandu-pos-pelayanan-terpadu.html
http://bidanshop.blogspot.co.id/2010/11/posyandu-pos-pelayanan-terpadu.html


Hal ini diperkuat dengan anggapan dari 

sebuah artikel yang menuliskan bahwa 

untuk daerah tertentu pula, masyarakat 

kurang respek terhadap Posyandu, karena 

berbagai alasan pribadi, semisal gengsi. 

Bagi kalangan mereka, posyandu adalah 

tempat bagi masyarakat menengah ke 

bawah. Maka untuk urusan imunisasi, 

memantau tumbuh kembang anak, mereka 

lebih suka datang ke dokter praktek. 

Padahal, Posyandu adalah pusat kegiatan 

masyarakat dalam upaya pelayanan 

kesehatan dan keluarga berencana. 

Kegiatan Posyandu Balita pun sangat 

beragam, mulai dari KIA, KB, Imunisasi, 

Gizi, Penanggulangan diare dan 

sebagainya yang tidak kalah dari Rumas 

Sakit. Upaya pengembangan kualitas 

sumber daya manusia dengan 

mengoptimalkan potensi tumbuh kembang 

anak dapat dilaksanakan secara merata, 

apabila sistem pelayanan kesehatan yang 

berbasis masyarakat seperti Posyandu 

dapat dilakukan secara efektif dan efisien 

dan dapat menjangkauan semua sasaran 

yang membutuhkan layanan tumbuh 

kembang anak, ibu hamil, ibu menyusui, 

dan ibu nifas 

 Partisipasi anak di bawah lima 

tahun (balita) yang mengikuti kegatan 

posyandu di Surabaya masih kurang 15,88 

persen dari yang ditargetkan. Data dari 

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya 

menyebutkan, di tahun 2017, sebanyak 

84,12 persen dari 213. 590 balita 

melakukan penimbangan di posyandu. Hal 

ini tentu saja disebabkan oleh peran orang 

tua yang kurang aktif untuk membawa 

anak ke posyandu. Padahal semua orang 

tahu posyandu penting untuk memantau 

tumbuh kembang dan status gizi balita. 

kendala revitalisasi tidak hanya datang dari 

pihak posyandunya saja, mengingat 

posyandu merupakan kegiatan yang 

berbasis masyarakat, ketidak pedulian dan 

rendahnya partisipasi masyarakat juga 

berdampak pada berhasil tidaknya 

revitalisasi itu sendiri kurang sadarnya 

masyarakat mengenai program posyandu 

terlihat dari tingkat kunjungan bayi ke 

posyandu masih rendah. Bahkan di 

beberapa daerah hampir 50% bayi tak 

pernah dibawa ke posyandu. Banyaknya 

angka drop out balita ketika usia 24 bulan 

yang menunjukan kurangnya komitmen 

masyarakat untuk mengikuti program 

posyandu. Beberapa masalah selama 

pelaksanaan Posyandu masih ditemui 

sehingga manfaat yang dirasakan belum 

begitu optimal seperti masalah dalam 

pelayanan Posyandu dan memerlukan 

alternatif penyelesaian masalahnya. 

Sehingga hal ini menarik penulis untuk 

melakukaan penelitian mengenai Basis 

Pemilihan Pelayanan Kesehatan Posyandu 

Bagi Ibu Hamil. 



KAJIAN TEORI DAN METODE 

PENELITIAN 

 Dalam mendukung penelitian ini, 

teori yang digunakan ialah teori yang 

relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

Teori dipilih agar dapat memberikan 

penjelasan yang mendekati realitas yang 

diuji kebenarannya sehingga dapat 

diharapkan bahwa penelitian ini 

memberikan analisis mengenai basis 

pengambilan keputusan ibu hamil dalam 

memilih pelayanan kesehatan posyandu. 

Dalam Penelitian ini, teori yang digunakan 

adalah teori perilaku kesehatan dari 

Alonzo dan teori tindakan rasional 

(Rational Action Theory ) dari Max 

Weber. 

 Ada beberapa teori untuk 

mengungkapkan determinan perilaku dari 

analisis yang dapat mempengaruhi 

perilaku, khususnya perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan, yaitu 

Teori Perilaku Kesehatan Alonzo. 

 Didalam penelitian yang akan 

dilakukan terdapat teori perilaku 

kesehatan, perilaku kesehatan memiliki 

peran yang cukup penting terhadap 

kesehatan seseorang baik anak-anak, 

remaja, maupun dewasa memerlukan 

tubuh yang sehat. Perilaku kesehatan 

diperlukan agar seseorang dapat terhindar 

dari berbagai macam penyakit yang dapat 

menyerang siapa saja. 

 Ketika sosiolog medis pertama 

mulai mempelajari perilaku kesehatan 

yang mana dikonsep sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

individu percaya dirinya untuk menjadi 

sehat dengan tujuan untuk mencegah 

masalah kesehatan (kasl dan cobb 1966). 

Dalam beberapa tahun terakhir, sosiolog 

telah mengakui bahwa perilaku kesehatan 

sebenarnya terdiri dari beberapa dimensi 

dan jenis kelamin. Alonzo (1993) telah 

mengidentifikasi empat dimensi yang 

terpisah antara lain sebagai berikut : 

 Prevention 

 Tujuan dari pencegahan 

yang ada dalam perilaku kesehatan 

adalah untuk meminimalkan resiko 

terjadinya penyakit, cedera, dan cacat 

fisik. Kesehatan dan perilaku 

perlindungan tubuh dengan cara 

berpartisipasi dalam mengikuti 

anjuran pelayanan kesehatan, dengan 

cara tetap menjaga asupan gizi 

makanan yang masuk ke dalam tubuh 

untuk kesehatan janin. Basis 

pemilihan pelayanan posyandu 

misalnya, merupakan salah satu awal 

dari strategi dalam membangun 

kesehatan ibu hamil dan juga janin. 

 

 Detection 



Aktivitas mendeteksi penyakit 

sebelum symptom muncul termasuk 

pemeriksaan medis yang dilakukan 

untuk pendekteksian kemungkinan 

terdapat serangan penyakit didalam 

tubuh manusia. 

 Promotion 

Upaya mendorong dan 

mempersuasi individu untuk 

meningkatkan status kesehatan. Agar 

setiap individu selalu menjaga 

kesehatannya. 

 Protection 

Kegiatan protective dilakukan 

lebih pada tingkat masyarakat 

daripada individu. Termasuk upaya 

yang membuat lingkungan sehat. 

Dalam hal ini perlu monitoring 

lingkungan fisik dan sosial, 

infrastruktur, sistem transportasi, 

ketersediaan makanan, udara, dan air, 

tempat kerja dan kebijakan 

pembangunan sosial ekonomi untuk 

mendorong upaya peningkatan 

kesehatan. 

 

 Pemilihan layanan kesehatan bagi 

ibu hamil sangat penting dalam 

melihat kualitas pelayanan sudah 

layak dan memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pasien maka akan 

terciptanya kepuasan pasien. 

Kepuasan pasien akan mendorong 

tumbuhnya loyalitas pasien pada 

layanan kesehatan yang dipilih. 

Kepuasan pasien merupakan salah 

satu faktor penentu loyalitas pasien. 

Begitu banyaknya pilihan dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan. 

 

Teori tindakan rasional 

(Rational Action Theory), Max Weber 

Ibu hamil dalam mengambil 

tindakan pemilihan layanan kesehatan 

Posyandu memiliki pemikiran yang 

berbeda-beda. Disini peneliti ingin 

mencari tahu melalui teori Rational Action 

dari Max Weber. Suatu tindakan yang 

mengarah pada tujuan tertentu yang 

dilakukan oleh seorang aktor atau 

beberapa aktor berkenaan dengan suatu 

masalah. Tindakan para aktor kebijakan 

dapat berupa pengambilan keputusan yang 

biasanya bukan merupakan keputusan 

tunggal, artinya kebijakan diambil dengan 

cara mengambil beberapa keputusan yang 

saling terkait dengan masalah yang 

ada. Pengambilan keputusan dapat 

diartikan sebagai pemilihan alternatif 

terbaik dari beberapa pilihan alternatif 

yang tersedia.  

Teori pilihan rasional adalah setiap 

orang ketika memilih tindakan didasari 

oleh nalar rasional, memaksimalkan 

kegunaan, memuaskan keinginan dan 



kebutuhan. Di dalam teori pilihan rasional, 

pilihan, keyakinan, dan tindakan memiliki 

hubungan satu sama lain. Sebuah tindakan 

akan dikatakan rasional bila tindakan 

tersebut memiliki hubungan dengan 

pilihan, keyakinan. 

 Teori pilihan rasional memiliki dua 

asumsi pokok : pertama, fenomena sosial, 

ekonomi, dan fenomena tingkat 

kemasyarakatan lainnya hanya dapat 

dijelaskan melalui pemahaman 

atas tindakan individu-individu, atau pada 

tingkatan mikro. Kedua Tindakan serta 

institusi pada dasarnya adalah tindakan 

sosial. 

 

Basis Pemilihan Rasional Ibu Hamil 

dalam Pemilihan Pelayanan Kesehatan 

Posyandu 

 Suatu tindakan yang mengarah 

pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh 

seorang aktor atau beberapa aktor 

berkenaan dengan suatu 

masalah. Tindakan para aktor kebijakan 

dapat berupa pengambilan keputusan yang 

biasanya bukan merupakan keputusan 

tunggal, artinya kebijakan diambil dengan 

cara mengambil beberapa keputusan yang 

saling terkait dengan masalah yang 

ada. Pengambilan keputusan dapat 

diartikan sebagai pemilihan alternatif 

terbaik dari beberapa pilihan alternatif 

yang tersedia.  

Teori pilihan rasional adalah 

setiap orang ketika memilih tindakan 

didasari oleh nalar rasional, 

memaksimalkan kegunaan, 

memuaskan keinginan dan 

kebutuhan. Di dalam teori pilihan 

rasional, pilihan, keyakinan, dan 

tindakan memiliki hubungan satu 

sama lain. Sebuah tindakan akan 

dikatakan rasional bila tindakan 

tersebut memiliki hubungan dengan 

pilihan, keyakinan. 

Teori pilihan rasional memiliki 

dua asumsi pokok : pertama, 

fenomena sosial, ekonomi, dan 

fenomena tingkat kemasyarakatan 

lainnya hanya dapat dijelaskan 

melalui pemahaman atas tindakan 

individu-individu, atau pada 

tingkatan mikro. Kedua Tindakan 

serta institusi pada dasarnya adalah 

tindakan sosial. 

Tindakan yang pada dasarnya 

dilakukan mengingat eksisnya 

kepentingan maupun tujuan tertentu. 

Dengan kata lain, tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang didasarkan 

pada pertimbangan dan pilihan yang 

secara sadar dipilih untuk mencapai 

sebuah tujuan. “Jalan pintas 

dianggap pantas”, mungkin sudah 



cukup mencerminkan kebiasaan 

orang Indonesia dalam bertindak. 

Mereka beranggapan bahwa 

tindakan yang dilakukan adalah 

tindakan efisien dan efektif untuk 

mencapai tujuan. “Inilah cara terbaik 

untuk mencapainya, dan inilah jalur 

paling aman untuk mencapainya”. 

Begitu pula dengan kebiasaan orang-

orang untuk mencapai tujuan dalam 

bekerja maupun aktivitas lainnya. 

Sosiologi menurut Weber 

merupakan bidang kajian ilmu yang 

berupaya memahami tindakan-

tindakan sosial dengan jalan 

menguraikan dan menjelaskan 

sebab-sebab dari sesuatu tindakan 

tersebut dilakukan. Sesungguhnya, 

inti dari sosiologi Weber adalah pada 

makna yang konkrit dari tindakan 

perseorangan yang lahir dari alasan-

alasan subyektif, dan bukan pada 

bentuk-bentuk substansial dari 

kehidupan bersama maupun nilai 

obyektif dari tindakan tersebut. 

Menurut Weber, keempat 

tindakan sosial seperti inilah yang 

dapat mempengaruhi pola-pola 

hubungan sosial di dalam struktur 

masyarakat. Inti pemikiran Weber 

tersebut selanjutnya menjadi dasar 

bagi pengembangan teori-teori 

pilihan rasional yang lahir 

kemudian. Teori pilihan rasional 

(Rational Action Theory) sering 

pula disebut sebagai teori tindakan 

 rasional (Rational Action Theory). 

Model pilihan rasional sangat 

penting untuk dipakai menjelaskan 

pertukaran sosial, dalam arti 

pemilihan tindakan pada situasi 

interaktif yang sangat dipengaruhi 

oleh upaya pemaksimalan menurut 

tujuan. Model pilihan rasional 

merupakan mekanisme yang 

membutuhkan fakta-fakta tertentu 

yang eksternal. Tindakan sosial 

yang rasional dipengaruhi persepsi, 

pengalaman, pemahaman serta 

penafsiran individu tentang kondisi 

sehat dan sakit (stimulus). Selain 

itu, Weber mengidentifikasi antara 

faktor makro (kondisi sosial 

stuktural) dan faktor mikro (pilihan 

personal) sebagai faktor penting 

yang mempengaruhi formasi gaya 

hidup. Dia mengacu pada pengaruh 

kondisi struktur sosial sebagai “life 

chances” dan pengaruh pilihan 

personal sebagai “life conduct” dan 

menjelaskan semua itu saling terkait 

satu sama dan tergantung.  

Dalam temuan data, informan 

DK tidak memilih Posyandu 

sebagai Pelayanan Kesehatan 

Utama baginya. Informan DK 

selama menggunakan Posyandu dan 



Rumah Sakit mendapatkan 

perbedaan dengan fasilitas yang 

disediakan keduanya. Dari Data 

tersebut, dapat terlihat adanya 

pilihan maupun keyakinan nyata 

dari informan DK dalam memilih 

suatu Pelayanan Kesehatan yang 

utama. DK termasuk dalam Wert 

rational yang merupakan tindakan 

yang rasional, tetapi mendasarkan 

diri pada keyakinan akan nilai-nilai 

absolut tertentu seperti fasilitas. 

Berbeda dengan informan IM, 

informan memilih suatu pelayanan 

kesehatan Posyandu dikarenakan 

penilaian dari beberapa pihak. 

Informan IM dapat memilih secara 

yakin dan tepat disebabkan oleh 

beberapa pendapat dari orang-orang 

disekelilingnya, tidak sepenuhnya 

keyakinan dari diri sendiri. Sama 

halnya dengan DK, informan IM 

juga menggunakan tindakan Wert 

rational  yangmendasarkan diri 

pada keyakinan akan nilai-nilai 

absolut tertentu. Nilai yang 

informan IM gunakan merupakan 

nilai dari segi track record orang-

orang sebelumnya yang memberi 

keyakinan dan kepercayaan 

informan IM dalam mengambil 

sebuah tindakan. Informan SC 

memilih pelayanan kesehatan 

Posyandu dikarenakan beberapa 

Program yang informan yakini 

mampu memberikan pelayanan 

terbaik bagi dirinya dan juga 

balitanya. Hal ini memberikan 

keyakinan yang kuat kepada 

informan SC untuk menggunakan 

Pelayanan Kesehatan Posyandu. 

Tindakan yang diambil 

menunjukkan nilai-nilai karena 

mengambil keyakinan dari segi 

Program yang dianggap dibutuhkan 

oleh informan SC, maka dari itu 

tindakannya merupakan Wert 

rational yang merupakan tindakan 

yang rasional, tetapi mendasarkan 

diri pada keyakinan akan nilai-nilai 

absolut tertentu. Sedangkan 

Informan WK memilih Posyandu 

sebagai tempat Pelayanan 

Kesehatannya dikarenakan itu 

adalah Akses Pelayanan Kesehatan 

yang disediakan oleh pemerintah, 

maka dari itu informan memilih 

Posyandu tanpa ragu karena itu 

adalah hak yang didapatkan oleh 

masyarakat yang disediakan oleh 

pemerintah. Ketika individu 

mengambil keputusan maka ada 

proses yang dilaluinya yang 

dirumuskannya di dalam model 

pengambilan keputusan. 

 

 

 



 

PEMBAHASAN 

 Perilaku hidup sehat, yaitu 

perilaku yang berkaitan dengan upaya 

untuk mempertahankan dan meningkatkan 

kesehatan. Perilaku ini mencakup 

mengkonsumsi makan dengan menu 

seimbang, olahraga teratur, tidak 

merokok, tidak mengkonsumsi minuman 

keras dan narkoba, istirahat cukup, 

mampu mengendalikan stress, perilaku 

atau gaya hidup lain yang positif bagi 

kesehatan. 

 Perilaku kesehatan (health 

maintenance) adalah sebuah bentuk 

perilaku yang menunjukkan adanya 

kaitan antara sehat atau sakit. Perilaku 

kesehatan menurut Skinner adalah suatu 

respon seseorang (organisme) terhadap 

stimulus atau objek yang berkaitan 

dengan sakit dan penyakit, sistem 

pelayanan kesehatan, makanan, minuman 

dan lingkungan. Ketika sosiolog medis 

pertama mulai mempelajari perilaku 

kesehatan yang mana dikonsep sebagai 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang individu percaya dirinya untuk 

menjadi sehat dengan tujuan untuk 

mencegah masalah kesehatan. 

 Ada beberapa teori untuk 

mengungkapkan determinan perilaku dari 

analisis yang dapat mempengaruhi 

perilaku, khususnya perilaku yang 

berhubungan dengan kesehatan, yaitu 

Teori Perilaku Kesehatan Alonzo. Di 

dalam penelitian yang akan dilakukan 

terdapat teori perilaku kesehatan, perilaku 

kesehatan memiliki peran yang cukup 

penting terhadap kesehatan seseorang baik 

anak-anak, remaja, maupun dewasa 

memerlukan tubuh yang sehat. Perilaku 

kesehatan diperlukan agar seseorang dapat 

terhindar dari berbagai macam penyakit 

yang dapat menyerang siapa saja. 

 Ketika sosiolog medis pertama mulai 

mempelajari perilaku kesehatan yang mana 

dikonsep sebagai suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang individu percaya 

dirinya untuk menjadi sehat dengan tujuan 

untuk mencegah masalah kesehatan. Dalam 

beberapa tahun terakhir, sosiolog telah 

mengakui bahwa perilaku kesehatan 

sebenarnya terdiri dari beberapa dimensi dan 

jenis kelamin.  

 

Sekumpulan Pengetahuan Baru Tentang 

Balita Sebagai Upaya Pencegahan 

(Prevention) 

Tujuan dari pencegahan yang ada 

dalam perilaku kesehatan adalah untuk 

meminimalkan resiko terjadinya 

penyakit, cedera, dan cacat fisik. 

Kesehatan dan perilaku perlindungan 

tubuh dengan cara berpartisipasi dalam 



mengikuti anjuran pelayanan kesehatan, 

dengan cara tetap menjaga asupan gizi 

makanan yang masuk ke dalam tubuh 

untuk kesehatan janin. Basis pemilihan 

pelayanan posyandu misalnya, 

merupakan salah satu awal dari strategi 

dalam membangun kesehatan ibu hamil 

dan juga janin. 

Usaha dimensi prevention 

dilakukan sebelum sebuah peristiwa 

terjadi. Kegiatan ini dimaksudkan 

sebagai upaya antisipasi terhadap 

berbagai kemungkinan penyimpangan 

sosial sedini mungkin. Dalam 

pembahasan ini,  usaha prevention adalah 

melalui sosialisasi ataupun mengikuti 

program kesehatan yang berjalan. 

Seluruh data yang didapatkan oleh 

peneliti  pada dasarnya adalah pengguna 

pelayanan kesehatan Posyandu, mereka 

memilih pelayanan posyandu karena 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang 

diinginkan oleh informan, untuk 

meminimalkan resiko terjadinya 

penyakit, mendapatkan pengobatan, 

tindakan langsung dari posyandu serta 

mendapatkan pantauan penyembuhan 

sehabis melahirkan, para pemilih 

posyandu mendapatkan perlindungan 

tubuh dengan cara berpartisipasi dalam 

mengikuti anjuran pelayanan kesehatan 

yang disediakan oleh pemerintah  dalam 

mendapatkan pelayanan posyandu baik 

untuk dirinya maupun janin/bayinya. 

Penguat dimensi Prevention ialah 

ketika Ibu Hamil/ibu yang memiliki 

Balita mempelajari perilaku kesehatan 

yang mana dikonsep sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

individu, percaya dirinya untuk menjadi 

sehat dengan tujuan untuk mencegah 

masalah kesehatan sangat kuat. Seperti 

temuan data diatas, dari Informan DK, 

IM, SC, TW, maupun WK, ke lima 

informan menjaga kesehatan ketika masa 

hamil dan setelah hamil, hampir seluruh 

informan menjaga pola makan sehat 

sesuai dengan anjuran dari Dokter yang 

berada di Posyandu, selebihnya seluruh 

informan lebih memilih mengkonsumsi 

vitamin, menjaga kebersihan yang 

bertujuan agar mencegah atau 

meminimalisir resiko penyakit. Dengan 

menjaga kesehatan sesuai arahan Dokter, 

seluruh informan sedang membangun 

kesehatan ibu dan anak balitanya. 

Bertukar pendapat untuk mencari tahu 

hal-hal yang belum diketahui antar ibu 

hamil juga dilakukan di Posyandu, hal ini 

juga termasuk dalam meminimalisir 

resiko ketika seorang Ibu yang semula 

tidak tahu harus melakukan apa menjadi 

paham beberapa hal berkat sosialisasi 

antar ibu di Posyandu itu sendiri. 

Bersosialisasi di Posyandu antar 

ibu hamil memiliki dampak yang positif 

bagi para ibu yang awam akan 

kehamilan. Bertukar pendapat antar ibu 



hamil dibutuhkan setiap ibu karena tak 

selamanya manusia bisa mengatasi 

kegundahan, mengadukan kegelisahan, 

menguraikan rasa tak nyaman dan 

menyelesaikan permasalahannya sendiri. 

aktivitas berbagi pengalaman, bertukar 

pikiran dan berbagi perasaan, terutama 

dengan ibu-ibu yang sudah 

berpengalaman yang kita percayai. 

Karena itu, sosialiasi menjadi kebutuhan 

ibu hamil yang dianggap penting oleh 

banyak ibu sebagai ajang berbagi dan 

untuk kebutuhan bayi juga. Seluruh 

informan DK, IM, SC, TW, serta WK 

mengaku pernah bertukar pendapat antar 

ibu yang memiliki anak balita. Hal ini 

bisa membuat ibu-ibu mendapatkan 

pencerahan dan solusi yang baik, 

terutama jika bertukar pendapat kepada 

orang yang betul-betul tepat dari segi 

profesi, dan kualitas dan kredibilitasnya. 

Misalnya, para ahli yang dianggap 

mampu menangani permasalahan yang 

dihadapi. Secara teoritis, para ahli 

memiliki kemampuan ilmiah dan logis 

dalam memahami permasalahan ibu-ibu 

hamil. Mereka juga umumnya lebih 

berpengalaman menangani permasalahan 

yang beragam, sehingga bisa membantu 

memberikan gambaran solusi dan 

memberikan pencerahan terhadap hati 

dan pikiran ibu-ibu yang masih awam 

akan kehamilan pertamanya. 

Ibu Hamil Dalam Memahami Deteksi 

Dini Dengan Pelayanan Kesehatan 

Posyandu. 

 

Anak merupakan harapan orang tua 

sebagai penerus dan tumpuan masa 

depan bangsa. Anak yang sehat, cerdas 

dan sesuai dengan tumbuh kembangnya 

membutuhkan pemenuhan semua 

kebutuhan anak baik itu kebutuhan fisik, 

psikologis, sosial dan spiritualnya. 

Tumbuh kembang yang optimal 

bertujuan untuk menjadikan anak 

menjadi manusia yang berkualitas 

dengan tidak hanya sekedar tumbuh 

secara fisik namun juga berkemampuan 

untuk berdaya guna dan berhasil baik 

bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, 

bangsa serta umat manusia, oleh karena 

itu, masa anak - anak perlu mendapatkan 

perhatian. Pemantauan deteksi dini 

perkembangan perlu dilakukan untuk 

menentukan apakah perkembangan 

seorang anak berjalan normal atau tidak, 

baik dilihat dari segi medis maupun 

statistik. Anak yang sehat akan 

menunjukan perkembangan yang 

optimal, Posyandu dapat melaksanakan 

fungsi dasarnya sebagai unit pemantau 

perkembangan balita. Detection dalam 

suatu Perilaku kesehatan, seseorang yang 

memiliki perilaku yang baik dalam 

menjaga kesehatan, selalu menjaga 

semua hal sejak dini untuk 



mengantisipasi terjadinya hal-hal yang 

tidak diinginkan. Aktivitas Ibu dalam 

mendeteksi penyakit sebelum symptom 

muncul termasuk pemeriksaan medis 

yang dilakukan untuk pendekteksian 

kemungkinan terdapat serangan penyakit 

didalam tubuh ibu sedang hamil, janin, 

atau ibu yang baru saja melahirkan dan 

anak balitanya. Maka dari itu posyandu 

selalu memberikan pemberdayaan 

masyarakat dengan segala upaya fasilitas 

yang bersifat noninstruktif guna 

meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat, agar mampu 

mengidentifikasi masalah yang di hadapi, 

potensi yang dimiliki, merencanakan dan 

melakukan pemecahan nya dengan 

memanfaatkan potensi setempat. Dalam 

posyandu terdapat pelayanan kesehatan 

dasar yang merupakan pelayanan 

kesehatan bertujuan untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan bayi, 

yang sekurang-kurangnya mencakup 5 

kegiatan yaitu, KIA, KB, Imunisasi, Gizi 

dan penanggulangan Diare. 

Dari temuan data, informan DK, 

IM, SC dan WK memilih untuk rutin 

memeriksakan anak-anak balitanya ke 

Posyandu agar dapat mendeteksi sedini 

mungkin hal-hal yang tidak diinginkan 

agar segera ditangani, seperti Informan 

IM, ketika hamil pertama, informan IM 

sempat mengalami masalah pada 

janinnya, sehingga Informan IM 

memutuskan untuk rutin 2 minggu sekali 

untuk mendeteksi sedini mungkin agar 

mendapat tindakan dari dokter dengan 

cepat. Temuan data dibawah juga 

mempertegas adanya definisi detection 

dengan adanya peningkatkan yang 

dirasakan oleh beberapa Ibu yang telah 

menggunakan pelayanan kesehatan 

Posyandu. Setelah ke lima informan, 

hanya informan DK,  SC dan WK yang 

merasakan manfaat yang lebih setelah 

menggunakan pelayanan kesehatan 

posyandu untuk mendeteksi dini segala 

bentuk kemungkinan terdapat hal yang 

tidak sehat bagi ibu hamil/ ibu yang 

memiliki balita, dan juga untuk balitanya. 

DK, SC dan WK merasa mendapatkan 

peningkatan dari segi kesehatan bayinya 

dan mendapatkan tindakan dan konsultasi 

gratis yang dirasa menguntungkan bagi 

mereka. Pemeriksaan medis ini 

memberikan suatu kenyamanan kepada 

mereka untuk mendeteksi resiko pada 

balitanya. Sedangkan informan IM lebih 

merasa mendapatkan pelayanan lebih 

dengan menggunakan pelayanan rumah 

sakit. Namun TW, lebih merasa bahwa 

penggunaan Posyandu dan 

penanganannya hanya sebatas kewajiban 

dari pemerintah memberikan 

kesejahteraan bagi masyarakatnya dan 

penanganan yang disediakan Posyandu 

memang diperlukan bagi semua balita. 

deteksi dini pertumbuhan dan 



perkembangan sangat perlu dilakukan 

secara rutin, sehingga menunjang pada 

tumbuh kembang anak, kegiatan deteksi 

dan stimulasi dini tumbuh kembang 

balita di tingkat pelayanan dasar. Upaya 

ini bertujuan untuk mengetahui secara 

dini adanya penyimpangan tumbuh 

kembang pada balita, sehingga dapat 

segera dilakukan tindakan yang tepat 

sejak di tingkat keluarga dan masyarakat 

hingga ke tempat rujukan. Upaya ini 

dilakukan di posyandu sebagai kegiatan 

yang dilakukan secara rutin untuk 

membantu balita mencapai tumbuh 

kembang optimal sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas, sehat, cerdas, 

kreatif, dan produktif. 

 

Ibu Hamil memilih Layanan 

Kesehatan Posyandu untuk Ber- 

sosialisasi  

Promosi Kesehatan merupakan 

suatu proses memberdayakan atau 

memandirikan masyarakat untuk 

memelihara, meningkatkan, dan 

melindungi kesehatannya melalui 

peningkatan kesadaran, kemauan, dan 

kemampuan, serta pengembangan 

lingkungan sehat.  Tujuan akhir dari 

upaya promosi kesehatan adalah agar 

orang-orang sadar pentingnya kesehatan 

bagi mereka sehingga mereka sendirilah 

yang akan melakukan usaha-usaha untuk 

menyehatkan diri mereka. Contoh Upaya 

Promotif Penyuluhan kesehatan 

masyarakat Peningkatan gizi 

Pemeliharaan kesehatan perseorangan 

Pemeliharaan kesehatan lingkungan 

Olahraga secara teratur Rekreasi Upaya 

Preventif (Pencegahan) Upaya preventif 

adalah sebuah usaha yang dilakukan 

dalam mencegah terjadinya sesuatu yang 

tidak diinginkan (penyakit atau gangguan 

kesehatan) oleh individu. Promosi 

kesehatan mencangkup aspek perilaku, 

yaitu upaya untuk memotivasi, 

mendorong, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki 

seseorang agar mampu memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya. Di samping 

itu, Promosi Kesehatan juga mencakup 

berbagai aspek, khususnya yang 

berkaitan dengan aspek lingkungan atau 

suasana yang mempengaruhi 

perkembanagan perilaku yang berkaitan 

dengan aspek budaya, pendidikan, 

ekonomi, politik, dan pertahanan 

keamanan. 

Upaya mendorong dan 

mempersuasi individu untuk 

meningkatkan status kesehatan 

merupakan Perilaku Kesehatan dengan 

Definisi Promotion, hal ini agar setiap 

individu selalu menjaga kesehatannya. 

Istilah health promotion (promosi 

kesehatan) sudah dikenal sejak lama. 

Informan DK, IM, SC dan WK 

mengaku bersosialisasi dalam bentuk 



bertukar pendapat dengan ibu-ibu hamil 

lainnya untuk mendapatkan informasi 

dan juga mendorong maupun 

meningkatkan upaya dalam menjaga 

kesehatan diri dan bayi. Seperti Informan 

DK dan Informan IM yang keingin 

tahuannya sangat besar. Informan DK 

lebih tertarik dalam bertukar pendapat 

bertukar pikiran mengenai tumbuh 

kembang balita yang dirasa sangat 

penting, hal ini mendorong dan 

meningkatkan perilaku kesehatan bagi 

balitanya. Sedangkan IM, lebih bertukar 

pendapat mengenai perasaan yang 

dialami ibu-ibu lain dalam menuju proses 

kehamilan. Proses pemberdayaan 

masyarakat untuk memelihara, 

meningkatkan dan melindungi 

kesehatannya (the process of enabling 

people to control over and improve their 

health), lebih luas dari Pendidikan atau 

Penyuluhan Kesehatan. Promosi 

Kesehatan meliputi Pendidikan/ 

Penyuluhan Kesehatan, dan di pihak lain 

Penyuluh/Pendidikan Kesehatan 

merupakan bagian penting (core) dari 

Promosi Kesehatan. Pendidikan/ 

Penyuluhan Kesehatan (dapat dikatakan) 

menekankan pada upaya perubahan atau 

perbaikan perilaku kesehatan. Promosi 

Kesehatan adalah upaya perubahan/ 

perbaikan perilaku di bidang kesehatan 

disertai dengan upaya mempengaruhi 

lingkungan atau hal-hal lain yang sangat 

berpengaruh terhadap perbaikan perilaku 

dan kualitas kesehatan. Posyandu sejauh 

ini, menurut Informan DK dan WK 

memberikan dorongan dan meningkatkan 

beberapa hal dalam membentuk perilaku 

kesehatannya. Informan DK merasa 

mendapatkan respon melalui pelayanan 

konsultasi sepuasnya di Posyandu yang 

dirasa memberikan efek promotion yang 

berarti meningkatkan pengetahuannya 

dalam menjaga kesehatan diri dan bayi. 

 

 

Pengaruh Kegiatan Protection Ibu 

Hamil setelah Memilih Pelayanan 

Kesehatan Posyandu 

Teori ini mengatakan bahwa 

peringatan yang menakutkan (fear 

appeals) mungkin efektif untuk merubah 

sikap dan perilaku Ketakutan dapat 

menjadi tenaga penggerak yang 

memotivasi perilaku trial and error. Jika 

seseorang menerima informasi yang 

menakutkan, maka seseorang akan 

termotivasi untuk menurunkan kondisi 

emosional yang tidak menyenangkan. 

Jika informasi juga mengandung saran 

untuk berperilaku tertentu, mengikuti 

saran merupakan salah satu cara untuk 

menurunkan ancaman. Jika saran untuk 

berperilaku dapat menurunkan ketakutan, 

maka perilaku tersebut akan diperkuat 

dan kemungkinan untuk melakukan 

perilaku di masa yang akan datang akan 



meningkat. Tetapi jika saran tersebut 

tidak menurunkan ketakutan atau tidak 

ada saran seperti menghindar atau 

menyangkal, akan digunakan untuk 

menurunkan tingkat ketakutan. 

Seseorang berkeinginan melakukan 

sesuatu karena memiliki motivasi untuk 

melindungi (protection motivation) 

dirinya. Protection dilakukan lebih pada 

tingkat masyarakat dari pada individu. 

Termasuk upaya yang membuat 

lingkungan sehat. 

Dalam hal ini perlu monitoring 

lingkungan fisik dan sosial, infrastruktur, 

sistem transportasi, ketersediaan 

makanan, udara, dan air, tempat kerja 

dan kebijakan pembangunan sosial 

ekonomi untuk mendorong upaya 

peningkatan kesehatan Informan DK 

pribadi, mendapatkan manfaat dari 

pelayanan kesehatan posyandu untuk 

membentuk lingkungan fisik yang sehat 

melalui sosialisasi berbentuk konsultasi 

yang disediakan oleh posyandu. Terlebih 

informan Dk juga banyak belajar 

mengenai peningkatan kesehatan melalui 

lingkungan dan juga melalui sosial 

media. Berbeda dengan beberapa 

informan yang lain, informan IM, SC, 

TW, dan WK tidak mendapatkan 

Protection dari Posyandu itu sendiri. 

 

 

PENUTUP 

 Pada bab ini akan dijelaskan 

mengenai kesimpulan dari penelitian ini 

yang didasarkan pada pertanyaan 

penelitian yang telah ditentukan yaitu 

Bagaimana proses Tindakan rasional yang 

diambil Ibu Hamil dalam pemilihan 

pelayanan kesehatan posyandu. Dengan 

menggunakan teori perilaku kesehatan dari 

Alonzo dan menggunakan teori Rational 

Action (pilihan rasional) dari Max Weber. 

 Dari data lapangan yang telah 

dianalisis mengenai “Basis Pemilihan 

Pelayanan Kesehatan Posyandu Bagi Ibu 

Hamil” (Studi Tentang Latar Belakang Ibu 

Hamil Mengakses Posyandu di Kota 

Surabaya) 

Maka akan di tarik beberapa kesimpulan 

yaitu: 

1. Berdasarkan temuan data di 

lapangan yang telah diolah 

peneliti menemukan proses ibu 

hamil dalam memilih pelayanan 

kesehatan Posyandu  dengan 

memiliki Perilaku Kesehatan 

meminimalisir resiko penyakit 

dan seluruh ibu hamil 

memberikan kepercayaan penuh 

kepada dokter yang menangani 

dan selalu mengikuti seluruh 

anjuran pelayanan kesehatan. 

 



Ibu hamil dalam menjaga kesehatan 

kehamilan ataupun balitanya telah 

mengetahui tujuan dari pemeriksaan 

kehamilan yang dipilihnya. Pendorong 

ibu hamil/ibu menyusui/ibu dengan anak 

balitanya memilih pelayanan kesehatan 

kepercayaan, kebiasaan meningkatkan 

kesehatan bayi. Seperti meraton, senam 

hamil dan menjga pola makan.  Kemauan 

ibu hamil dalam menjaga kesehatan 

kehamilan, kebutuhan mengenai nutrisi 

atau gisi makanan ibu hamil dan tumbuh 

kembang bayi. 

2. Basis yang melatar belakangi ibu 

hamil/ibu nifas dalam mengakses 

posyandu dikarenakan  

 lokasi yang dekat dengan tempat 

tinggal, posyandu adalah 

program kesehatan serentak 

gratis dari pemerintah untuk 

kesejahteraan masyarakat, 

ekonomi yang terbatas. 

 Seluruh ibu hamil/ibu menyusui 

mendeteksi kesehatan bayi sejak 

dalam kandungan dengan 

pemeriksaan medis untuk 

mendeteksi kemungkinan 

terdapatnya penyakit di tubuh 

seseorang. 

 Promotion dalam pelayanan 

kesehatan posyandu mendorong 

dan meningkatkan status 

kesehatan ibu hamil/ibu 

menyusui, Posyandu 

memberikan peran penting atau 

efek kepada penggunanya untuk 

menjaga kesehatan sendiri dan 

balita. 

 Kurangnya fasilitas posyandu 

menjadikan Posyandu sebagai 

pelayanan kesehatan yang 

dipilih karena pelayanan 

kesehatan gratis dari pemerintah 

yang membuat eksistensinya 

menurun karena ibu hamil/ibu 

menyusui lebih memilih untuk 

ke rumah sakit. 

 Kurangnya peran Posyandu 

dalam bentuk penyuluhan yang  

untuk membentuk perilaku 

kesehatan penggunanya melalui 

monitoring lingkungan fisik dan 

sosial.  

Basis pengambilan keputusan ibu hamil 

dalam memilih pelayanan kesehatan 

posyandu dengan pemilihan pelayanan 

kesehatan dalam bentuk keyakinan 

(Rational Action), yang didasari oleh 

tindakan yang  merupakan bentuk dari 

Wert rational yang berarti tindakan yang 

rasional yang  mendasarkan diri pada 

keyakinan setiap ibu hamil/ibu menyusui 

akan nilai-nilai absolut tertentu yang 

dipercaya/diyakini. 
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