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ABSTRAK 

 

Salah satu program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan deteksi dini PTM adalah Pos 

Pembinaan Terpadu (POSBINDU) Penyakit Tidak Menular (PTM). Kegiatan POSBINDU PTM di Puskesmas 

Mataraman pada Januari-April 2018 didapat penyakit hipertensi sebesar 545 orang dari target 5.035 orang 

sedangkan penyakit diabetes mellitus sebesar 341 orang dengan target 1.296 orang Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan peran kader dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. Penelitian ini merupakan 

penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal 

di sekitar POSBINDU Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman pada bulan Januari-Maret tahun 2020 sebesar 

762 orang dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu 88 responden. Instrument 

penelitian menggunakan kuesioner dan teknik analisis data dengan chi square. Berdasarkan hasil penelitian 
didapat mayoritas kunjungan POSBINDU PTM aktif 46 responden (51,7%), pengetahuan baik 50 responden 

(56,2%), sikap negatif 49 responden (55,1%), peran Kader mendukung 60 responden (67,4%), tidak ada hubungan 

pengetahuan masyarakat dengan p-value=0,329, ada hubungan sikap masyarakat dengan p-value=0,004 dan ada 

hubungan peran kader dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit tidak menular di 

Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman dengan p-value=0,003. Disarankan mengikuti kegiatan POSBINDU 

PTM sehingga dapat mencegah penyakit menjadi lebih parah. 
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ABSTRACT  

 

One of the community empowerment programs in the prevention and early detection of PTM is the Integrated 

Development Post (POSBINDU) of Non-Communicable Diseases (PTM). POSBINDU PTM activities at 

Mataraman Health Center in January-April 2018 obtained hypertension by 545 people from the target of 5.035 

people, while diabetes mellitus was 341 people with a target of 1,296 people. integrated (POSBINDU) non-
communicable disease in the Work Area of the Mataraman Health Center UPT. This research is an analytical 

study with a cross sectional approach. The population is all people who live around the POSBINDU Work Area 

of the Mataraman Puskesmas in January-March 2020 of 762 people with a purposive sampling technique of 88 

respondents. The research instrument used a questionnaire and data analysis techniques with chi square. Based 

on the results of the study, it was found that the majority of active PTM POSBINDU visits were 46 respondents 

(51.7%), good knowledge of 50 respondents (56.2%), negative attitudes of 49 respondents (55.1%), the role of 

cadres in supporting 60 respondents (67.4% ), there is no relationship between public knowledge and p-value = 

0.329, there is a relationship between community attitudes with p-value = 0.004 and there is a relationship 

between the role of cadres and visits to integrated guidance posts (POSBINDU) of non-communicable diseases 

in the Work Area of the UPT Puskesmas Mataraman with p-value = 0.003. It is recommended to take part in the 

PTM POSBINDU activities so that they can prevent the disease from getting worse. 
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PENDAHULUAN  

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting 

dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan menjadi investasi untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat diwujudkan dengan upaya 

pembangunan kesehatan oleh semua lapisan masyarakat Indonesia yang dilakukan dengan tingkat kesadaran, 
kemauan dan kemampuan yang tinggi (Kemenkes RI, 2016). 

Strategi dalam meningkatkan pembangunan kesehatan salah satunya adalah pemberdayaan dan 

peningkatan peran masyarakat. Dalam berperan aktif masyarakat dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk 

mengenali masalah, mengidentifikasi, merumuskan dan menyelesaikan permasalahannya berdasarkan prioritas 

dan potensi yang ada di wilayah masing-masing.Sehingga partisipasi dan potensi masyarakatdalam mendapatkan 

solusi untuk mengatasi masalah dapat terjadi secara maksimal dan efektifserta dapat menjamin  kesinambungan 

kegiatan(Kemenkes RI, 2012). 

Peningkatan angka penyakit tidak menular (PTM) pada usia produktif 15- 64 tahun. Menurut hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit tidak menular mengalami kenaikan 

jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, antara lain kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan 

hipertensi. Prevalensi kanker naik dari 1,4% (Riskesdas 2013) menjadi 1,8% di tahun 2018. Begitu pula dengan 

prevalensi stroke naik dari 7% menjadi 10,9%, sementara penyakit ginjal kronik naik dari 2% menjadi 3,8%. 
Berdasarkan pemeriksaan gula darah, prevalensi diabetes melitus naik dari 6,9% menjadi 8,5% dan hasil 

pengukuran tekanan darah, hipertensi naik dari 25,8% menjadi 34,1%. 

PTM menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Kematian akibat PTM tahun 2015 sebesar 17 

juta jiwa pada usia kurang 70 tahun. Sebesar 82% kematian tersebut berada pada negara berkembang. Empat jenis 

PTM utama penyebab kematian adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, penyakit pernapasan kronis, dan diabetes 

melitus. Penyakit kardiovaskuler menjadi penyebab terbanyak kematian karena PTM tahun 2015 sebesar 17,7 juta 

jiwa. Kematian akibat PTM utama selain penyakit kardiovaskuler tahun 2015 adalah kanker sebesar 8,8 juta jiwa, 

penyakit pernapasan kronis sebesar 3 juta jiwa, dan diabetes melitus sebesar 1,6 juta jiwa (Rahmayanti & Hargono, 

2017). 

UPT Puskesmas Mataraman memiliki POSBINDU sebanyak 15 buah, diambil dari 15 Desa yang ada di 

Kecamatan Mataraman. Desa-Desa yang masuk dalam wilayah kerja UPT Puskesmas Mataraman yaitu : Bawahan 
Sebrang, Bawahan Selan, Surian, Gunung Ulin, Tanah Abang, Sungai Jati, Loktamu, Bawahan Pasar, Mataraman, 

Desa Baru, Takuti, Pematang Danau, Mangkalawat, Simpang Tiga. 

Pada tahun 2019 telah dilakukan skrining/pemeriksaan pada 15 Desa  di wilayah kerja UPT Puskesmas 

Mataraman. Berdasarkan skrining yang telah dilakukan didapat data capaian program POSBINDU PTM di 

wilayah kerja UPT Puskesmas Mataraman pada masyarakat untuk usia produktif baru terealisasikan 3.450 jiwa 

sedangkan cakupan target yang harus dicapai adalah 17.212 jiwa, dan untuk hipertensi baru terealisasi 954 jiwa 

dari cakupan target 5.035 jiwa, untuk Diabetes Melitus baru terealisasi 255 jiwa dari cakupan target 1.296 jiwa, 

dan untuk IVA baru terealisasi 298 jiwa dari cakupan target 858 jiwa. Dari data yang didapatkan capaian program 

POSBINDU PTM di wilayah kerja UPT Puskesmas Mataraman masih sangat jauh dari cakupan target yang telah 

ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Terkait rendahnya cakupan POSBINDU PTM di wilayah 

kerja UPT Puskesmas Mataraman salah satunya disebabkan oleh jumlah kunjungan POSBINDU PTM masih 

rendah. 
Kegiatan POSBINDU PTM di Puskesmas Mataraman pada Januari-April 2018 didapat penyakit hipertensi 

sebesar 545 orang dari target 5.035 orang sedangkan penyakit diabetes mellitus sebesar 341 orang dengan target 

1.296 orang. Kegiatan POSBINDU bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat terhadap faktor 

risiko PTM melalui pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam deteksi dini, pemantauan faktor risiko PTM 

dan tindak lanjut dini, sehingga dampak yang fatal dari PTM dapat dihindari. Manfaat dari kegiatan posbidu 

adalah membudayakan gaya hidup sehat dengan berperilaku cek kondisi kesehatan anda secara berkala, mawas 

diri, metodologis & bermakna secara klinis, mudah dijangkau karena diselenggarakan di lingkungan tempat 

tinggal masyarakat/ lingkungan tempat kerja dengan jadwal waktu yang disepakati serta murah karena dilakukan 

oleh masyarakat secara kolektif dengan biaya yang disepakati/sesuai kemampuan masyarakat (Kemenkes RI, 

2014). 

 

METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional yaitu jenis penelitian yang 

menekankan pada waktu pengukuran atau observasi data dalam satu kali pada satu waktu yang dilakukan pada 

variabel terikat dan variabel bebas (Notoatmodjo, 2012). 

Populasi pada penelitian ini adalah semua masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar POSBINDU 

Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman pada bulan Januari-Maret tahun 2020 sebesar 762 orang. Sampel pada 

penelitian ini adalah Sampel pada penelitian ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar POSBINDU 

POSBINDU Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman sebanyak 89 responden. Teknik pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling merupakan teknik sampling random karena pengambilan sampel anggota 



populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2012). 

Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat uji statistik chi square test, derajat kepercayaan 95% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 
Tabel 1. Distribusi frekuensi responden berdasarkan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit 

tidak menular, pengetahuan, sikap masyarakat dan peran kader di Wilayah Kerja UPT Puskesmas 

Mataraman 

No Variabel Total % 

1 Kunjungan POSBINDU   

 Tidak aktif 43 48.3 

 Aktif 46 51.7 

 Jumlah 89 100 

2 Pengetahuan   

 Kurang baik 23 25.8 

 Cukup 16 18.0 

 Baik 50 56.2 

 Jumlah 89 100 

3 Sikap   

 Negatif 49 55.1 

 Positif 40 44.9 

 Jumlah 89 100 

4 Peran Kader   

 Tidak mendukung 29 32.6 

 Mendukung 60 67.4 

 Jumlah 89 100 

Data primer, 2020 

 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa distribusi frekuensi responden berdasarkan kunjungan POSBINDU 

mayoritas aktif berkunjung sebesar 46 responden (51,7%), pengetahuan mayoritas berpengetahuan baik tentang 
program POSBINDU PTM sebesar 50 responden (56,2%), sikap masyarakat mayoritas bersikap negatif sebesar 

49 responden (55,1%) dan peran kader kepada masyarakat mayoritas mendukung sebesar 60 responden (67,4%). 

Analisis Bivariat 

Tabel 2. Hubungan pengetahuan masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit 

tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 

Variabel 

Kunjungan POSBINDU PTM 
Total 

p-value Tidak aktif Aktif 

n % n % n % 

Pengetahuan   

Kurang 12 52,2 11 47,8 23 100 

0,329 Cukup 10 62,5 6 37,5 16 100 

Baik 21 42 6 58 50 100 

Sikap        

Negatif 31 63,3 18 36,7 49 100 
0,004 

Positif 12 30 28 70 40 100 

Peran Kader        

Tidak mendukung 21 72,4 8 27,6 29 100 
0,003 

Mendukung 22 36,7 38 63,3 60 100 

Data primer, 2020 

 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas berpengetahuan baik dengan tidak aktif kunjungan 

POSBINDU PTM sebesar 21 responden (42%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2)  didapat nilai signifikansi 

p-value = 0,329 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p > 0,05 sehingga Ha ditolak dan H0 diterima berarti 

tidak ada hubungan pengetahuan masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit 

tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 
Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas bersikap negatif dengan tidak aktif kunjungan 

POSBINDU PTM sebesar 31 responden (63,3%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2) dengan continuity 

correction didapat nilai signifikansi p-value=0,004 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga 



Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada hubungan sikap masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas peran kader mendukung dengan aktif kunjungan 

POSBINDU PTM sebesar 38 responden (63,3%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2) dengan continuity 

correction didapat nilai signifikansi p-value=0,003 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga 
Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada hubungan peran kader dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 

 

PEMBAHASAN 

Kunjungan POSBINDU PTM  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa mayoritas aktif berkunjung sebesar 46 responden (51,7%). 

Pada umumnya pelaksanaan POSBINDU sudah dilakukan menurut petunjuk teknis yang ada, hanya saja karena 

kesibukan masyarakat sehingga kunjungan ke POSBINDU itu sebesar 51,7% masih sedikit pada saat pelaksanaan 

POSBINDU sehingga mengakibatkan POSBINDU PTM belum berjalan optimal.  

POSBINDU PTM merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan 

tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Kegiatan ini dikembangakan sebagai 

bentuk kewaspadaan dini terhadap PTM karena sebagian besar faktor risiko PTM pada awalnya tidak memberikan 
gejala (Kemenkes RI, 2014).  

Penelitian oleh Primiyani (2019) didapat bahwa paksanaan POSBINDU PTM belum tercapai sesuai target 

kementerian kesehatan karena dinilai cakupan kunjungan masyarakat yang rendah disebabkan masih adanya 

keterbatasan dalam sarana dan prasarana, kurangnya sosialisasi baik itu lintas program maupun lintas sektor 

sehingga disarankan untuk meningkatkan cakupan kunjungan melalui dinas kesehatan agar pemerintah daerah 

mempunyai inovasi dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. 

Pengetahuan  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa mayoritas berpengetahuan baik tentang program POSBINDU 

PTM sebesar 50 responden (56,2%). Pengetahuan sendiri merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting 

dalam membentuk tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2012).  
Berdasarkan hasil penelitian dari Kurnia (2017) didapat bahwa berpengetahuan baik tentang POSBINDU 

PTM sebanyak 23 responden (54,8%). Pengetahuan yang baik tentang POSBINDU PTM menyebabkan 

masyarakat menjadi aktif dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor risiko PTM sehingga 

masyarakat dapat mencegah terjadi penyakit tidak menular 

Sikap  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa sikap masyarakat mayoritas bersikap negatif sebesar 49 

responden (55,1%). Mayoritas masyarat berespon negatif terhadap program POSBINDU, masyarakat 

beranggapan bahwa kegiatan POSBINDU tidak wajib diikut oleh Bapak/ Ibu setiap bulannya. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Septriliyana (2011) bahwa sebagian besar mempunyai sikap yang 

negatif mengenai POSBINDU sebanyak 52,5%. Sikap merupakan proses evaluasi dari dalam diri seseorang. 

Respon evaluative berarti bahwa bentuk reaksi yang dinyatakan dalam sikap timbulnya didasari oleh proses 

evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk baik atau buruk, 
mendukung atau tidak mendukung, positif atau negatif, menyenangkan atau tidak menyenangkan kemudian 

berakhir sebagai potensi reaksi terhadap obyek sikap (Azwar, 2012). 

Peran Kader  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa peran kader kepada masyarakat mayoritas mendukung sebesar 

60 responden (67,4%). Peran kader POSBINDU adalah sebagai pelaksana pengendalian faktor risiko PTM bagi 

masyarakat di sekitarnya melalui POSBINDU PTM. Fungsi kader POSBINDU antara lain : Koordinator 

penyelenggaraan POSBINDU PTM. Penggerak masyarakat untuk mengikuti POSBINDU PTM, 

Hasil penelitian Sandra (2018) bahwa miliki sikap baik sebanyak 12 reponden (40%), dan responden yang 

memiliki sikap cukup sebanyak 18 responden (60%). Sikap itu merupakan kesiapan atau kesedian untuk bertindak, 

dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan 

tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan 
merupakan reaksi terbuka atau tingkahlaku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi denganobjek 

di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan dengan objek (Notoatmodjo 2012) 

Hubungan pengetahuan masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit 

tidak menular  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa mayoritas berpengetahuan baik dengan kunjungan 

POSBINDU PTM tidak aktif sebesar 21 responden (42%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2)  didapat nilai 

signifikan p-value = 0,329 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p > 0,05 sehingga Ha ditolak dan H0 

diterima berarti tidak ada hubungan pengetahuan masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 



Hasil penelitian diatas menunjukkan bawa masyarakat yang berpengetahuan kurang belum tentu tidak 

berkunjung ke POSBINDU PTM  Tidak ada hubungan pengetahuan dengan kunjungan disebabkan oleh faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu umur, pendidikan, pekerjaan, lingkungan dan sosial budaya.  

Penelitian ini didukung oleh penelitian Sandra (2018) bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan 

dengan pemanfaatan POSBINDU PTM di Dusun tegalsari Kelurahan Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten 
Bantul.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Rusdiyanti (2017) didapat bahwa ada hubungan pengetahuan 

dengan keaktifan kunjungan POSBINDU PTM (p value < 0,05). Hal ini dapat diartikan pula bahwa pengetahuan 

seseorang mempunyai korelasi dengan keaktifan kunjungan POSBINDU PTM. 

Pengetahuan sangat erat dikaitkan dengan tingkat pendidikan, dimana diharapkan bahwa orang yang 

berpendidikan tinggi akan mempunyai pengetahuan yang luas. Akan tetapi perlu ditekankan bahwa pengetahuan 

seseorang bukan hanya diperoleh melalui pendidikan formal saja namun juga dapat diperoleh dari pendidikan 

tidak formal (Wawan dan Dewi, 2010). 

Hubungan sikap masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit tidak 

menular  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa mayoritas bersikap negatif dengan tidak aktif kunjungan 

POSBINDU PTM sebesar 31 responden (63,3%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2) dengan continuity 
correction didapat nilai signifikan p-value=0,004 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada hubungan sikap masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman.  

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa masyarakat yang bersikap negatif cenderung berkunjung ke 

POSBINDU PTM. Adanya hubungan sikap dengan kunjungan disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi 

sikap yaitu pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh budaya, media masa dan 

pengaruh emosional. 

Berdasarkan hasil penelitian Kurnia (2017) ada hubungan sikap dengan kunjungan masyarakat usia 

produktif ke POSBINDU.  Sikap (Attitude) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu 

objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada 

objek tersebut (Azwar, 2010). Menurut Rusmin, Bujawati & Baso (2017) dalam penelitiannya menyatakan 
responden yang sikapnya positif namun kurang aktif dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan disebabkan oleh 

sikap malas sehingga tidak mau memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada. 

Hubungan peran kader dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit tidak menular  

Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa mayoritas peran kader mendukung dengan aktif kunjungan 

POSBINDU PTM sebesar 38 responden (63,3%). Dari hasil uji statistik uji chi square (x2) dengan continuity 

correction didapat nilai signifikan p-value=0,003 dibandingkan dengan α (alpha)= 5%, maka p < 0,05 sehingga 

Ho ditolak dan Ha diterima berarti ada hubungan peran kader dengan kunjungan pos pembinaan terpadu 

(POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman. 

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa peran kader mendukung cenderung berkunjung ke 

POSBINDU PTM. Adanya hubungan peran kader dengan kunjungan disebabkan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi peran kader yaitu keaktifan kader dalam memberikan informasi mengenai POSBINDU penyakit 

tidak menular serta mengajak masyarakat untuk mengikuti program POSBINDU penyakit tidak menular. 
Kader kesehatan yaitu tenaga yang berasal dari masyarakat, yang dipilih oleh masyarakat sendiri dan 

bekerja secara sukarela untuk menjadi penyelenggara di Desa siaga (Fallen & Budi, 2011). Kader merupakan 

tenaga masyarakat yang dianggap paling dekat dengan masyarakat. Departmen kesehatan membuat kebijakan 

mengenai pelatihan untuk kader yang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, menurunkan angka 

kematian ibu dan anak kematian bayi. Pada kader kesehatan masyarakat itu seyogyanya memiliki latar belakang 

pendidikan yang cukup sehingga memungkinkan karena untuk membaca, menulis, dan menghitung secara 

sederhana (Nugroho, 2012).  

 

PENUTUP 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut Kunjungan 

POSBINDU PTM mayoritas aktif berkunjung sebesar 46 responden (51,7%). Pengetahuan mayoritas 
berpengetahuan baik tentang program POSBINDU PTM sebesar 50 responden (56,2%). Sikap masyarakat 

mayoritas bersikap negatif sebesar 49 responden (55,1%). Peran Kader kepada masyarakat mayoritas mendukung 

sebesar 60 responden (67,4%). Tidak ada hubungan pengetahuan masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan 

terpadu (POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman dengan p-

value=0,329. Ada hubungan sikap masyarakat dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit 

tidak menular di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Mataraman dengan p-value=0,004. Ada hubungan peran kader 

dengan kunjungan pos pembinaan terpadu (POSBINDU) penyakit tidak menular di Wilayah Kerja UPT 

Puskesmas Mataraman dengan p-value=0,003. 



Disarankan Bagi masyarakat diharapkan mengikuti kegiatan POSBINDU PTM sehingga dapat mencegah 

penyakit menjadi lebih parah. Bagi Puskesmas perlu adanya evaluasi program dari Dinas Kesehatan terkait 

pemanfaatan POSBINDU PTM sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan pemanfaatan 

POSBINDU. Puskesmas perlu melibatkan keluarga untuk mempromosikan setiap kegiatan kesehatan yang ada di 

Puskesmas. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lain dengan judul pengaruh tokoh masyarakat atau 
penyuluhan oleh petugas kesehatan terhadap program POSBINDU. 
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