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ABSTRAK 

FIVI SILMI, NIM. 1142171005, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pokok Kader 

Posyandu Dalam Kegiatan Program Posyandu di Dusun Lestari 

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah FIP UNIMED, 2018. 

Permasalahan dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan tugas dan 

fungsi pokok kader Posyandu dalam kegiatan program Posyandu di Dusun Lestari 

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kader Posyandu. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk memperoleh data 

yang komprehensip, subyek dalam penelitian ini adalah pihak dari kader 

Posyandu 3 orang dan 1 orang tenaga medis. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti 

merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu dengan 

lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari 

Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen pokok dalam model 

analisis yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan. Trianagulasi yang dilakukan untuk menjelaskan keabsahan data 

dengan menggunakan sumber. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapun pelaksanaan tugas dan fungsi 

pokok kader Posyandu dalam kegiatan program Posyandu di Dusun Lestari 

Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang yaitu: (1) Menyiapkan alat dan 

bahan, menyiapkan alat dan bahan merupakan tugas dari kader Posyandu yang 

dilaksanakan sebelum hari buka Posyandu sudah dilaksanakan  tugasnya dengan 

baik cukup bagus dan maksimal, (2) Mengundang masyarakat dan memberitahu 

ibu-ibu untuk datang ke Posyandu sudah dijalankan dengan baik melalui kegiatan  

pada saat ada acara  arisan maupun pengajian dilaksanakan, (3) Menghubungi 

petugas kesehatan, dalam hal ini kader bertugas memberitahukan kepetugas 

kesehatan seminggu sebelum kegiatan Posyandu, menghubungi petugas kesehatan 

belum berjalan denga baik, (4) Mengevaluasi hasil kegiatan, dalam hal ini kader 

bertugas untuk mengevaluasi hasil kegiatan yaitu pelayanan sistem 5 meja yang 

terdiri dari pendaftaran, penimbangan, pencatatan, penyuluhan, dan pelayanan 

medis, dalam mengevaluasi hasil kegiatan yaitu pelayanan sistem 5 meja kader 

sudah menjalankan tugasnya dengan baik, bagus, dan maksimal. 

 

 

 


