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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kader kesehatan yang berada di sekitar masyarakat wajib mempunyai bekal 

tingkat pengetahuan yang tinggi terhadap kesehatan yang terjadi di kalangan 

masyarakat. Kader kesehatan merupakan sasaran yang tepat dalam pelaksanaan 

program kesehatan karena dianggap sebagai tempat rujukan pertama pelayanan 

kesehatan. Kader kesehatan dilatih dan berfungsi sebagai monitor, pengingat dan 

pendukung untuk mempromosikan kesehatan (Wang et al, 2012). Kader ini 

adalah kepanjangan tangan dari puskesmas atau Dinas Kesehatan kepada 

masyarakat di wilayah kerjanya. Kader dianggap sebagai rujukan dalam 

penanganan berbagai masalah kesehatan (Trisnawati et al, 2008). Partisipasi dan 

keaktifan kader posyandu dipengaruhi oleh pengetahuan, pekerjaan, tingkat 

pendapatan dan keikutsertaan dengan organisasi lain (Suryatim, 2011). Kader 

Kesehatan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat memegang 

peranan penting dalam kebenaran informasi yang diterima oleh masyarakat 

sebagai modal dalam pembentukan perilakunya terutama di bidang kesehatan, 

tidak hanya bekal pengetahuan dari kader kesehatan saja yang dibutuhkan dalam 

keberhasilan suatu penyuluhan, tetapi juga keterampilan dari kader kesehatan 

tersebut untuk menyampaikan informasi (Suliha et al, 2002). 

Tugas dari kader kesehatan masyarakat adalah sebagai pemberi 

informasi dan pelaku penyuluhan kepada masyarakat tentang informasi masalah 
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kesehatan. Kader kesehatan harus mempunyai bekal pengetahuan dan 

ketrampilan untuk menyampaikan informasi dalam penyuluhan (Sulastyawati. et 

al, 2007). Menurut WHO, kader kesehatan masyarakat seharusnya membantu 

pemerintah daerah setempat dan masyarakat setempat untuk mengambil inisisatif 

dan memperlihatkan adanya kemauan untuk setiap kegiatan yang berkaitan 

dengan upaya membangun masyarakat. Kader kesehatan masyarakat seharusnya 

dapat menyelesaikan masalah tentang kesehatan yang terjadi dan  dapat 

menyelesaikan masalah di wilayah tersebut dengan menggunakan sumber daya 

masyarakat setempat, dan tentu saja dalam batas biaya yang masih dapat dicapai 

oleh masyarakat setempat pula. Ada banyak materi informasi yang dapat 

disampaikan oleh seorang kader kesehatan, salah satunya adalah informasi 

tentang kesehatan reproduksi.  

Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah kesejahteraan fisik, mental 

dan sosial yang utuh bukan hanya bebas dari penyakit atau kecatatan, dalam 

segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya 

(Harahap , 2003 dalam Kusmiran, 2011). Dengan demikian kesehatan reproduksi 

merupakan unsur yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat baik laki – 

laki maupun perempuan, diharapkan masyarakat lebih memahami tentang arti 

dari kesehatan reproduksi itu sendiri.  Sejak tahun 2000, Kesehatan reproduksi 

merupakan salah satu topik penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, 

baik di dalam maupun luar negeri. Meluasnya liputan media massa sampai ke 

pelosok negeri yang menyajikan fakta tentang kesehatan reproduksi, baik positif 

maupun negatif mendorong pemerintah, perorangan, swasta dan lembaga 
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swadaya masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan 

sekaligus memberikan jalan keluar atas permasalahan kesehatan reproduksi 

(Imamah, 2009). Dampak apabila pengetahuan tentang kesehatan reproduksi 

diabaikan adalah angka kehamilan di usia dini dan angka penularan penyakit IMS 

(Infeksi Menular Seksual) meningkat. 

 Menurut benita, (2012) Di Indonesia, pendidikan kesehatan reproduksi 

belum banyak dilakukan, Pendidikan kesehatan reproduksi tidak tercakup di 

dalam kurikulum sekolah seperti yang direkomendasikan oleh WHO, karena 

adanya konflik antara nilai tradisi Indonesia dengan globalisasi kebarat-baratan 

yang dianggap muncul seiring adanya pendidikan kesehatan reproduksi. 

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan, mayoritas buku di sekolah tidak 

membahas tentang akibat yang muncul apabila mengabaikan kesehatan 

reproduksi dan paling banyak hanya membahas tentang anatomi sistem 

reproduksi. Pada sisi lain, kasus-kasus yang berhubungan dengan kesehatan 

reproduksi di Indonesia masih tinggi. Sebagai contoh, angka remaja wanita usia 

15-19 tahun yang melahirkan pada tahun 2002-2007 mencapai 52 per 1000 orang. 

Data dari Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa sejak April hingga Juni 

2011, jumlah kasus Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) baru yang 

dilaporkan adalah 2.001 kasus dari 59 kabupaten/kota di 19 propinsi. Selain 

angka kasus HIV dan AIDS masih tinggi, menurut profil kesehatan provinsi jawa 

timur tahun 2012 juga menyebutkan bahwa capaian angka kematian ibu (AKI) 

cenderung meningkat pada 5 tahun terakhir, yaitu berkisar antara 7 – 11 point 

dengan data yang bersumber dari Laporan Kematian Ibu (LKI), dengan 
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banyaknya kasus angka kematian ibu (AKI) yang tinggi menunjukkan bahwa 

terdapat hak – hak reproduksi yang belum terpenuhi. Jumlah angka kematian ibu 

(AKI) yang rendah merupakan salah satu indikator terpenuhinya hak – hak 

reproduksi khususnya pada wanita. 

Melihat fenomena yang terjadi, peneliti berharap dengan adanya 

pendidikan kesehatan bisa merubah pengetahuan dan sikap seseorang terhadap 

kesehatan reproduksi. Oleh sebab itu semua orang itu berhak atas memperoleh 

pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar 

yang harus dialami oleh individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang 

menjadi sasaran dengan tujuan akhir perubahan perilaku. Di dalam pendidikan, 

membagi perilaku ke dalam tiga domain kognitif (cognitive domain), domain sikap 

(attitude domain), dan domain psikomotor (psychomotor domain) (Benyamin Bloom, 

1908 dalam Nursalam, 2008). Salah satu aspek pelayanan keperawatan yang dapat 

mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan adalah pemberian informasi yang 

jelas, komunikasi efektif dan pendidikan kesehatan yang diperlukan pasien 

(Potter dan Perry, 2005).  

 Pemilihan media pendidikan kesehatan ditentukan oleh banyaknya 

sasaran, keadaan geografis, karakteristik partisipan, dan sumber daya pendukung. 

Misalnya di daerah terpencil yang hanya dapat dicapai dengan pesawat terbang 

khusus dan pendidikan kesehatan yang diinginkan adalah yang mencapai 

sebanyak mungkin sasaran, maka media yang dipilih adalah flyer atau media 

elektronik jika sumber dayanya memungkinkan. Beberapa media pendidikan 

kesehatan dapat juga dipergunakan sebagai alat peraga jika pendidik kesehatan 
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bertemu langsung dengan partisipan dalam proses pendidikan kesehatan (Munir, 

2013) 

VLM (Video Learning Multimedia) adalah sebuah alat atau media 

pembelajaran yang menggunakan video atau tampilan bergerak, media ini adalah 

sebuah alat pembelajaran modern di kalangan masyarakat. multimedia adalah 

penyampaian informasi menggunakan gabungan dari teks, grafik, suara, video, 

animasi. Teknologi multimedia sangat efisien dalam segi waktu bagi pendidik 

karena tanpa harus menuruh peserta didik mencatat materi cukup dengan 

mengopy file yang telah disampaikan. Teknologi multimedia, tidak lagi dianggap 

sebagai barang mewah, karena harganya bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat 

untuk memiliki dan memanfaatkannya. Pembelajaran dengan mempergunakan 

teknologi audiovisual akan meningkatkan kemampuan belajar sebesar 50%, dari 

pada tanpa mempergunakan media. Maka dari itu di dalam penelitian ini, peneliti 

lebih memilih media video atau VLM (video learning multimedia), karena dianggap 

lebih efisien dan lebih modern. Serta diharapkan dengan media VLM tersebut 

pembelajaran bisa cepat terserap dan dimengerti (Munir, 2013) 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa 

pengetahuan dan sikap kader kesehatan terhadap kesehatan reproduksi masih 

kurang. Hal ini di dukung oleh pernyataan para kader kesehatan yang menyatakan 

bahwa mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang kesehatan 

reproduksi. Para kader juga mengaku belum pernah mengaplikasikan pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat sekitar yang berada di wilayah kerja kader. Sepuluh 

kader tersebut berpendapat sangat penting pemberian pendidikan kesehatan 
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reproduksi di kalangan kader karena dengan adanya pemberian  materi kesehatan 

reproduksi diharapkan kader bisa lebih paham dan bisa mengaplikasikan ke 

masyarakat berkaitan dengan materi tersebut.  

Dengan diadakannya pendidikan kesehatan yang berisi tentang materi 

kesehatan reproduksi diharapkan pengetahuan dan sikap dari kader kesehatan 

tersebut dapat meningkat, karena apabila informasi yang diterima sedikit akan 

mempengaruhi pengetahuan dan sikap para kader, dan akan timbul masalah – 

masalah kesehatan reproduksi di kalangan masyarakat. Diharapkan dengan 

metode pendidikan kesehatan dengan menggunakan media video pembelajaran 

ini para kader dapat dengan mudah menyerap materi yang disajikan dalam video. 

Media video pembelajaran  dianggap efisien dan menarik untuk digunakan 

sebagai media pendidikan di saat era modern seperti saat ini, selain modern 

media video pembelajaran seperti ini dijadikan sebagai media yang menarik, 

interaktif, dan mampu mengembangkan kecakapan secara optimal, baik 

kecakapan, kognitif, afektif, psikomotorik, emosional dan spiritual (Venom A. 

Magnesen dalam Munir, 2013). 

Ketika seseorang melihat sebuah tayangan berjalan, indera pengelihatan 

dan pendengaran akan berjalan bersamaan, dan diharapkan informasi dapat 

diserap dan di ingat dalam otak dengan cepat (Venom A. Magnesen dalam 

Munir, 2013).  Dianggap efisien karena video pembelajaran ini dapat di ambil file 

nya dan disimpan, dengan begitu para kader dapat memutar kembali video 

tersebut apabila ingin mempelajari ulang atau memberikan informasi kepada 

masyarakat yang ada di wilayah kerja kader tersebut. 
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Dengan banyaknya masalah kesehatan reproduksi seperti kehamilan dan 

kasus infeksi menular seksual yang telah dijelaskan diatas, pendidikan kesehatan 

reproduksi sangat penting. Kader sangat berperan penting terhadap pengetahuan 

dan sikap kesehatan reproduksi dalam masyarakat, karena ditinjau kembali ke 

dalam fungsi kader itu sendiri adalah sebagai ujung tombak kesehatan 

masyarakat, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

“efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi dengan menggunakan media VLM (video 

learning mulitimedia) terhadap pengetahuan dan sikap kader kesehatan peremuan” 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dirumuskan masalah 

penelitian : Adakah efektivitas pemberian pendidikan kesehatan reproduksi 

dengan menggunakan media VLM (Video Learning Multimedia) terhadap 

pengetahuan dan sikap kader kesehatan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Tujuan umum :  

Untuk mengetahui efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi 

menggunakan media VLM (video learning multimedia) terhadap pengetahuan 

dan sikap pada kader kesehatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus :  

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :  
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1. Mengidentifikasi pengetahuan kader kesehatan sebelum dan sesudah 

dilakukan pendidikan kesehatan dengan menggunakan media VLM (video 

learning multimedia) 

2. Mengidentifikasi sikap kader kesehatan sebelum dan sesudah dilakukan 

pendidikan kesehatan dengan media VLM (video learning multimedia) 

3. Menganalisa efektivitas pemberian pendidikan kesehatan reproduksi 

dengan media VLM (video learning multimedia) terhadap pengetahuan pada 

kader kesehatan  

4. Menganalisa efektivitas pemberian pendidikan kesehatan terhadap sikap 

kesehatan reproduksi dengan media VLM (video learning multimedia) 

1.4 Manfaat penelitian  

1. Bagi Kader kesehatan 

Untuk meningkatkan pengetahuan para kader kesehatan tentang informasi 

kesehatan reproduksi. Dan diharapkan para kader dapat mengaplikasikan 

media VLM (video learning multimedia) tersebut untuk bisa digunakan sebagai 

media dalam penyuluhan. 

2. Bagi peneliti  

Sebagai pengalaman dalam proses belajar dalam melakukan penelitian dan 

menambah pengetahuan tentang efektivitas pendidikan kesehatan reproduksi 

terhadap pengetahuan dan sikap para kader kesehatan. 

3. Bagi pendidikan keperawatan 

Sebagai masukan bagi pengembangan pengetahuan institusi dan mahasiswa 

keperawatan, serta meningkatkan keilmuan tentang efektivitas pendidikan 
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kesehatan reproduksi dengan menggunakan VLM (video learning 

multimedia) terhadap pengetahuan dan sikap kader kesehatan, serta sebagai 

bagian dari pembelajaran keperawatan maternitas dan keperawatan 

komunitas.  

1.5 Keaslian Penelitian  

Dari hasil kajian pustaka, ada beberapa penelitian yang telahdilakukan 

berkaitan dengan penelitian ini antara lain seperti tercantum sebagai berikut :  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Edy sukiarko tahun 2007 mengenai thesis 

dengan judul “The effect of of problem based trining on knowledge and skills of nutrition 

cadres in posyandu activities”, pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian quasy – experimental dengan rancangan penelitian non – 

randomized control grup pretest postest design. Dari total 164 kader , 

dengan pertimbangan maka diperoleh 33 kader gizi yang akan diberi metode 

konvesional dan 33 kader gizi yang akan diberikan metode pembelajaran 

berbasis masalah. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa metode 

pembelajaran berbasis masalah meningkatkan secara bermakna skor 

ketrampilan kader gizi dalam kegiatan penimbangan balita. Pelatihan kader 

gizi dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis masalah ternyata 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan posyandu.  

b. Penelitian yang dilakukan oleh Hilda Fitri M.,Mardiana tahun 2007 mengenai 

jurnal dengan judul “Pelatihan terhadap keterampilan kader posyandu”, pada 

penelitian ini menggunakan eksperimen semu (eksperimen kuasi). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 25 kader dari 5 posyandu. Ke 25 
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kader ini diberikan pelatihan tenntang ketrampilan 38 langkah pengukuran 

antropometri. Dan diberi pretest dan postest sebelum dan sesudah pelatihan. 

Hasilnya menunjukan ada perbedaan yang signifikan dari nilai keterampilan 

pada saat pretest dan postest. Rerata skor keterampilan meningkat setelah 

mendapatkan pelatihan, sehingga disimpulkan ada perbedaan keterampilan 

kader posyandu dalam pengukuran antropometri sebelum dan sesudah 

penelitian. 

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan kedua penelitian di 

atas adalah variabel yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian. Variabel 

yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah pendidikan kesehatan sebagai 

variabel independent dan pengetahuan dan sikap kader sebagai variabel 

dependent. 

 

 


