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Abstrak 

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyaknya Anak yang kurang 
sehat serta masih kurangnya masyarakat yang mengikuti Kegiatan POSYANDU 
di Desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian ini 
bertujuan: Untuk mengetahui Pengttruh Kegiatan POSY ANDU Terhadap 
Kesehatan Anak Usia 0-4Tahun. Teori yang digunakan dalam Kegiatan 
POSY ANDU yang dikembangkan oleh (Depkes RI: 2006): yaitu suatu kegiatan 
pelayanan kesehatan di lapangan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk 
masyarakat dengan dukungan teknis Puskesmas, Departemen Agama, Departemen 
Pertanian, dan BKKBN. Posyandu melaksankan lima program kesehatan dasar 
yakni: KB, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, dan penaggulangan diare. 
Sedangkan tentang Kesehatan Anak yang dikembangkan oleh (Sumadi 
Suryabrata: 2011) yaitu: ciri -ciri anak sehat dapat dilihat dari berbagai segi an tara 
lain; segi fisik, segi psikis dan segi sosialisasi yang terlihat wajar dan baik. Jenis 
penelitian yang digambarkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 
dengan populasi 51 orang dan sampel 51 Orang. Alat pengumpul data yang 
digunakan adalah angket dan dokumentasi. Tekhnik analisis data menggunakan 
rumus regresi linear sederhana, sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan 
rumus uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kegiatan pos 
pelayanan terpadu terhadap kesehatan anak usia 0-4 tahun di des a In gin J aya 
Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Taming, hal ini diketahui dari basil pengujian 
diperoleh nilai koeisien regresi sebesar Y = 33 ,11 + 0,498 berarti kesehatan anak 
usia 0-4 tahun di desa Ingin Jaya Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang 
mempunyai hubungan positif atau searah dengan kegiatan pos pelayanan terpadu, 
karena koefisien regresi bernilai positif. Dari basil perhitungan diperoleh Dari 
hasil perhitungan diperoleh thitung = 13,58, untuk jumlah responden sebanyak 51 
- 1 = 50 orang diperoleh ttabel = 1,676. Sesuai dengan kriteria penerimaan dan 
penolakan hipotesis, maka hipotesis yang diajukan diterima pada taraf signifikan 
5%. Dengan demikian dinyatakan terdapat pengaruh antara kegiatan kegiatan 
posyandu terhadap kesehatan anak usia 0-4 tahun di desa Ingin J aya Kecamatan 
Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. 
Kata kunci: Pelayanan terpadu, kesehatan, anak. 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah 

satu negara dengan tingkat 
kepadatan penduduknya yang tinggi. 
Bahkan Indonesia menduduki 
peringkat ke-empat dalam hal 

kepadatan penduduk, akibat dari 
kepadatan penduduk yang tinggi, 
pemerintah mempunyai peran 
penting dalam membangun, 
memelihara dan meningkatkan 
kesehatan bagi masyarakatnya. 

*Dosen Jurusan PLS FIP Unimed & Mahasiswa Jurusan PLS Fip Unimed 71 


