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ABSTRAK
Salah satu upaya penanganan stunting melalui keterlibatan kader posyandu. Tujuan penelitian untuk menguji peranan
pengetahuan dan motivasi sebagai variabel mediasi pengaruh lama menjadi kader terhadap kinerja kader dalam program
pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Pagelaran dan Gedangan. Metode penelitian menggunakan observasional
analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah dua puskesmas (705 kader), dengan sampel125
kader pada masing-masing puskesmas diambil secara proportional cluster random sampling. Kriteria responden yaitu
kader posyandu yang aktif bekerja di wilayah Puskesmas Pagelaran atau Gedangan. Instrumen penelitian menggunakan
kuesioner. Analisis uji beda Independet Sample T-Test digunakan untuk membandingkan lama menjadi kader,
pengetahuan, motivasi, dan kinerja kader antara dua puskesmas. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh
lama menjadi kader terhadap kinerja kader yang dimediasi pengetahuan dan motivasi kader pada masing-masing wilayah
puskesmas. Transformasi data terlebih dulu dilakukan untuh merubah data ordinal menjadi interval dan dilakukan uji
kesetaraan pada karakteristik responden meliputi usia, pendidikan, dan pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan
pengetahuan dan kinerja kader terbukti berbeda signifikan, sedangkan lama menjadi kader dan motivasi kader tidak
berbeda signifikan di kedua wilayah Puskesmas. Berdasarkan hasil analisis jalur pengetahuan dan motivasi kader tidak
terbukti menjadi variabel mediasi lama menjadi kader terhadap kinerja kader serta lama menjadi kader tidak
berpengaruh terhadap kinerja kader di kedua wilayah. Meskipun demikian, motivasi kader berpengaruh dominan
terhadap kinerja kader di kedua wilayah Puskesmas.
Kata Kunci: Kinerja kader, lama menjadi kader, motivasi, pengetahuan, stunting
ABSTRACT
One of the stunting handling efforts is empowerment and involvement of Maternal and Child Health Service (Posyandu)
cadres. The purpose of the study was to examined the role of knowledge and motivation as the mediating variables of the
influence of cadres on their performance in stunting prevention programs in Pagelaran and Gedangan Health Centers. This
study used an analytical observation design with the cross sectional approach. The population cadres in two areas (705
cadres), with 125 cadres in each health center were taken proportionally using cluster random sampling. Respondent
criteria were posyandu cadres who were actively working in Pagelaran or Gedangan Health Center. The research
instrument was questionnaires. Analysis of Independent Sample T-Tests was conducted to compare the duration of being
cadre, knowledge, motivation, and performance of cadres. Path analysis was used to find out the influence of the duration
of cadre on the cadre performance mediated by cadre's knowledge and motivation in each area. Data transformation was
first carried out to change ordinal data into intervals, and equality tests were conducted on the characteristics of
respondents, including age, education, and occupation. The results show that cadre knowledge and performance proved
to be significantly different, while the duration of time being a cadre and cadre motivation did not differ significantly in the
two areas. Based on the results of the path analysis, knowledge and cadre motivation were not proven to be mediating
variables because the length of time being a cadre did not affect the performance of cadres in both areas. Nevertheless,
cadre motivation has a dominant influence on cadre performance in both areas.
Keywords: Cadre performance, cadres work period, knowledge, motivation, stunting
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PENDAHULUAN
Stunting merupakan kondisi status gizi berdasarkan
panjang atau tinggi badan menurut umur bila
dibandingkan dengan standar baku WHO-MGRS
(Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005,
dengan nilai z-score kurang dari-2SD (1). Prevalensi balita
stunting di Indonesia dari tahun 2007-2011 pada
kelompok umur 0-5 bulan sebanyak 31,1%-36,6%, pada
kelompok umur 6-23 bulan sebanyak 38,2%-39,2%, dan
pada kelompok umur 24-59 bulan sebanyak 40,2-41,7%
(1). Hal tersebut menunjukkan sepanjang periode waktu
dari tahun 2007-2013 prevalensi balita stunting semakin
meningkat. Data lain menyebutkan terdapat 100 daerah
prioritas stunting termasuk salah satu di dalamnya yaitu
wilayah Malang dengan angka stunting sebanyak 27,28 %
atau sejumlah 57.372 balita (2). Berdasarkan data Dinkes
Kabupaten Malang disebutkan bahwa prevalensi stunting
tertinggi berada di wilayah Puskesmas Pagelaran sejumlah
27,72%, sedangkan prevalensi terendah stunting terdapat
di wilayah Puskesmas Gedangan sejumlah 0,15% (2,3).
Adanya keterlibatan kader dalam pengimplementasian
program stunting bersesuain dengan pilar penanganan
stunting di Indonesia pada point ke-3 yaitu konvergensi,
koordinasi, dan konsolidasi program nasional, daerah, dan
masyarakat. Disebutkan dalam Permendes PDTT No. 19
tahun 2017 pada point ke-9 yaitu penyelenggaraan dan
pemberdayaan masyarakat dalam promosi kesehatan dan
gerakan masyarakat hidup sehat yang didalamnya
mencakup sub-point adanya keterlibatan kader posyandu
dengan melakukan pertemuan kader posyandu (4).
Penelitian menyebutkan lama kerja menjadi kader
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja
kader, dikarenakan kader dengan masa jabatan sebagai
kader yang lebih lama, dapat lebih meningkat
kemampuan dan ketrampilannya dan berpengaruh
terhadap kinerja kader (5). Pengetahuan kader yang baik
juga turut berpengaruh terhadap kinerja kader posyandu
(6). Begitupun dengan adanya motivasi kader yang baik
berpengaruh terhadap peran kader yang terlaksana
semakin baik (7).
Lokasi penelitian dilakukan di dua wilayah Puskesmas
Kabupaten Malang yaitu Pagelaran dan Gedangan. Hal ini
dikarenakan Kabupaten Malang termasuk 100 wilayah
prioritas stunting dengan persentase prevalensi tertinggi
stunting sejumlah 27,72% berada di Puskesmas Pagelaran
dan persentase prevalensi stunting terendah sejumlah
0,15% berada di Puskesmas Gedangan (3). Pengambilan
sampel di dua wilayah ini untuk kemudian dibandingkan
hasil akhirnya sehingga dapat diketahui seberapa jauh
pengaruh lama menjadi kader terhadap kinerja kader
yang dimediasi oleh pengetahuan dan motivasi kader
diantara dua wilayah tersebut yang terkategori dalam 100
Kabupaten prioritas stunting. Dengan demikian, tujuan
penelitian ini untuk membandingkan peranan
pengetahuan dan motivasi sebagai variabel mediasi
pengaruh lama menjadi kader terhadap kinerja kader
dalam program pencegahan stunting di wilayah
Puskesmas Pagelaran dan Puskesmas Gedangan.
METODE
Desain penelitian ini menggunakan observasional analitik
dengan pendekatan cross sectional. Tujuan penelitian
bersifat komparatif yaitu membandingkan antara dua
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wilayah Puskesmas Pagelaran dan Gedangan. Wilayah
Puskesmas Pagelaran memiliki jumlah prevalensi stunting
terbanyak di seluruh Kabupaten Malang sebanyak 27,72%,
sedangkan Puskesmas Gedangan memiliki jumlah
prevalensi stunting terendah di seluruh Kabupaten Malang
sebanyak, 0,05% (3). Studi komparatif penelitian ini
dilakukan dengan cara membandingkan pengaruh lama
menjadi kader, motivasi, serta pengetahuan yang dimiliki
kader terhadap kinerja kader posyandu di masing-masing
Puskesmas Pagelaran dan Puskesmas Gedangan. Penelitian
ini dilakukan di wilayah Puskesmas Pagelaran dan
Gedangan pada bulan Februari-Maret 2019. Instrumen
penelitian yang digunakan adalah kuesioner untuk
mengukur pengetahuan, motivasi, dan kinerja kader.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kader
posyandu balita di wilayah Puskesmas Pagelaran dan
Gedangan sejumlah 705 kader. Sampel penelitian ini
sejumlah 250 kader dengan pembagian 150 kader di
wilayah Puskesmas Pagelaran dan 150 kader di wilayah
Puskesmas Gedangan yang dihitung dengan rumus besar
sampel untuk uji hipotesis dua populasi. Pengambilan
sampel dilakukan dengan cara proportional cluster random
sampling di masing-masing wilayah Puskesmas Pagelaran
dan Gedangan. Seluruh kader di setiap desa diberi kode
berupa angka sesuai dengan nama yang tercantum di data
kelurahan. Kode yang berupa angka tersebut ditulis
dikertas dan di gulung, kemudian diambil sebanyak
distribusi sampel masing-masing desa. Jumlah desa di
Kecamatan Pagelaran terbagi dalam 10 desa sedangkan
jumlah desa di Kecamatan Gedangan terbagi dalam 8 desa
sehingga keseluruhan sampel sesuai dengan distribusi
sampel masing-masing desa. Kriteria sampel yang
digunakan adalah pendidikan minimal SD dan bersedia
berpartisipasi dalam penelitian.
Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis uji beda untuk
membandingkan variabel lama menjadi kader,
pengetahuan, motivasi, dan kinerja kader. Perbandingan
mekanisme di masing-masing wilayah Puskesmas
Pagelaran dan Gedangan dianalisis menggunakan analisis
jalur. Analisis jalur digunakan untuk mengetahui peranan
pengetahuan dan motivasi sebagai variabel mediasi
pengaruh lama menjadi kader terhadap kinerja kader
posyandu dalam program pencegahan stunting (5-7) di
wilayah Puskesmas Pagelaran dan Gedangan. Analisis data
menggunakan SPSS windows versi 25. Sebelum dilakukan
analisis uji beda terlebih dulu kemudian dilakukan
transformasi data ordinal menjadi data interval. Dilakukan
uji kelayakan meliputi uji homogenitas pada karakteristik
responden meliputi usia, pendidikan, dan pekerjaan dan
dilakukan uji normalitas data pada variabel penelitian.
HASIL
Berdasarkan demografi kader pada wilayah Puskesmas
Pagelaran pada Tabel 1 didapatkan persentase terbanyak
sejumlah 23,2% kader berusia 34-40 tahun, 38,4%
berpendidikan SMP, dan 70,4% bekerja sebagai ibu rumah
tangga. Sebaliknya di wilayah Puskesmas Gedangan
persentase terbanyak sejumlah 32,0% juga berusia 41-47
tahun, 36,8% berpendidikan SMP, dan 37,6% bekerja
sebagai ibu rumah tangga.
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Tabel 1. Karakteristik umum kader Puskesmas Pagelaran dan
Gedangan
Karakteristik

Usia Kader
(tahun)

20-26
27-33
34-40
41-47
48-54
55-61
62-68
69-75
Total

Pendidikan

Pekerjaan Kader

SD
SMP
SMU
PT
Total
IRT
Swasta
Petani
Guru
Perawat
Total

Puskesmas
Pagelaran
Gedangan
n
%
n
%
10,0
8,0
10,0
8,0
27,0
21,6
23,0
18,4
29,0
23,2
40,0
32,0
25,0
20,0
28,0
22,4
23,0
18,4
17,0
13,6
9,0
7,2
6,0
4,8
2,0
1,6
0,0
0,0
0,0
1,0
125,0
100,0 125,0
0,0
0,8
100,0
25,0
20,0
29,0
23,2
48,0
38,4
46,0
36,8
44,0
35.2
39,0
31,2
8,0
6,4
11,0
8,8
25,0 100,0 125,0
100,0
88,0
70,4
73,0
58,4
24,0
19,2
28,0
22,4
6,0
4,8
15,0
12,0
6,0
4,8
9,0
7,2
1,0
0,8
0,0
0,0
125,0 100,0 125,0
100,0

Hasil (Tabel 2) menunjukkan tidak terdapat perbedaan
lama menjadi kader di kedua Puskesmas, perbedaan
signifikan ditemukan pada variabel pengetahuan,
motivasi, dan kinerja. Meskipun secara statistik tidak ada
perbedaan bermakna durasi lama menjadi kader di
wilayah Pagelaran lebih lama dibandingkan di wilayah
Puskesmas Gedangan. Kader di wilayah Puskesmas
Pagelaran (dengan angka stunting yang lebih tinggi)
memiliki pengetahuan, dan kinerja yang lebih rendah dan
signifikan secara statistik bila dibandingkan kader di
wilayah Puskesmas Gedangan.

Tabel 2. Hasil uji beda lama menjadi kader
Variabel
Lama Menjadi Kader
Pengetahuan Kader
Motivasi Kader
Kinerja Kader

R = 0,140
p = 0,120
Lama menjadi
kader (X1)

Puskesmas
Pagelaran
Gedangan
2.1760
69,96
41,78
80,22

Pengetahuan
kader (X2)

R = 0,038
p = 0,673
R = 0,002
p = 0,981

Motivasi kader
(X3)

2.0880
79,44
43,17
86,27

Sig.2
tailed
0,375
0,00
0,084
0,001

R = 0,217
p = 0,015

Kinerja kader
(Y)

R = 0,318
p = 0,000

Gambar 1. Hasil analisis jalur perbandingan lama menjadi
kader terhadap kinerja kader posyandu yang dimediasi
pengetahuan dan motivasi kader pada program pencegahan
stunting di wilayah Puskesmas Pagelaran
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Analisis jalur (Gambar 1) menunjukkan bahwa pada
Puskesmas Pagelaran lama menjadi kader tidak
mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja, maupun
tidak langsung melalui pengetahun dan motivasi. Secara
langsung, lama menjadi kader juga tidak berpengaruh
terhadap pengetahuan dan motivasi kader. Sebaliknya
motivasi dan pengetahuan kader menjadi variabel yang
mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap
kinerja dengan explaining variance yang lebih besar pada
variabel motivasi (31,8%).

R = 0,189
p = 0,035
Lama menjadi
kader (X1)

Pengetahuan
kader (X2)

R = 0,124
p = 0,168
R = 0,046
p = 0,614

Motivasi kader
(X3)

R = 0,131
p = 0,145

Kinerja kader
(Y)

R = 0,331
p = 0,000

Gambar 2. Hasil analisis jalur perbandingan lama menjadi
kader terhadap kinerja kader posyandu yang dimediasi
pengetahuan dan motivasi kader pada program pencegahan
stunting di wilayah Puskesmas Gedangan

Hasil yang berbeda didapatkan dari analisis jalur pada
kader di Puskesmas Gedangan. Lama menjadi kader tidak
berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung
terhadap kinerja kader, namun lama menjadi kader
berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan meskipun
besar pengaruhnya keci (18,9%). Lama menjadi kader tidak
berpengaruh terhadap motivasi. Berbeda dengan hasil di
Puskesmas Pagelaran, hanya motivasi yang berpengaruh
secara langsung dan signifikan terhadap kinerja,
sedangkan pengetahuan tidak.
Hasil analisis jalur di kedua wilayah puskesmas
menjelaskan bahwa secara langsung maupun tidak
langsung melalui variabel pengetahuan dan motivasi, lama
menjadi kader tidak berpengaruh terhadap kinerja kader.
Variabel motivasi merupakan faktor yang konsisten
berpengaruh terhadap kinerja kader di kedua Puskesmas.
DISKUSI
Hasil menunjukkan tidak terdapat perbedaan lama
menjadi kader di kedua wilayah Puskesmas. Pada
Puskesmas Gedangan dengan kasus stunting terendah
mempunyai pengetahuan dan kinerja yang lebih baik dan
signifikan dibanding Puskesmas Pagelaran. Hasil analisis
jalur di masing-masing wilayah Puskesmas Pagelaran dan
Gedangan menunjukkan bahwa pengetahuan dan
motivasi bukan merupakan variabel mediasi pengaruh
lama menjadi kader terhadap kinerja kader. Meskipun
demikian, motivasi kader berpengaruh signifikan terhadap
kinerja kader posyandu di masing-masing wilayah
Puskesmas Pagelaran dan Gedangan.
Lama menjadi kader tidak berbeda di kedua Puskesmas
dan tidak berpengaruh terhadap kinerja kader di kedua
wilayah Puskesmas Pagelaran dan Gedangan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitian ini
bertolak belakang dengan penelitian lain yang
menyebutkan bahwa lama menjadi kader berpengaruh
terhadap kinerja kader dikarenakan kader dengan masa
Jurnal Kedokteran Brawijaya, Vol. 30, No. 4, Agustus 2019

Perbandingan Lama Menjadi Kader terhadap........

339

jabatan yang lebih lama, dapat lebih meningkatkan
kemampuan dan ketrampilannya (5 ). Fakta lain
menunjukkan lama menjadi kader tidak berpengaruh
siginifikan meningkatkan kinerja kader di kedua wilayah
Puskesmas Pagelaran dan Gedangan dikarenakan lama
periode waktu menjadi kader tidak diimbangi dengan
pengadaan upgrade pengetahuan dan ketrampilan secara
rutin di masing-masing wilayah. Sebaliknya, rutinitas
kader posyandu yang dilakukan cenderung monoton
seputar pendataan, pengumpulan data, dan pelaksanaan
posyandu. Adanya pengadaan pelatihan kader serta
supervisi yang terpantau sangat dibutuhkan untuk
mengoptimalkan kinerja kader (8).

teori Maslow seorang individu membutuhkan
ke b e r m a k n a a n d a l a m h i d u p nya u nt u k d a p at
mengaktualisasikan dirinya menjadi pribadi yang lebih
baik. Kader dengan motivasi yang tinggi berkebutuhan
untuk tetap dapat mengisi hidupnya dengan hal positif
agar hidupnya menjadi lebih berarti. Konsep Emotional
Spiritual Quotient menjelaskan bahwa pada bagian dalam
otak lymbic sytem terdapat fungsi God spot (titik Tuhan).
Hal tersebut mendorong seseorang untuk mencari
kebermaknaan hidupnya, termasuk di dalamnya pencarian
makna untuk apa dia hidup, dan bagaimana nanti dia
dikembalikan setelah menjalani proses kehidupan dan
berakhir dengan kematian (17).

Kader di wilayah Puskesmas Gedangan memiliki
pengetahuan yang lebih baik dibandingkan pengetahuan
kader di wilayah Puskesmas Gedangan. Hasil wawancara
dengan beberapa kader setempat menunjukkan, bidan
tetap rutin memantau dan mengendalilan pelaksanaan
posyandu di masing-masing wilayah kerjanya,
melaksanakan pendataan dan pendampingan adanya
kasus balita stunting, dan mengadakan pertemuan kader
secara rutin meskipun antar
wilayah di Puskesmas
Gedangan terletak sangat berjauhan. Penelitian lain
menunjukkan support system yang kondusif dengan
adanya pendampingan dari tenaga kesehatan setempat
dapat meningkatkan pengetahuan kader posyandu (9).
Hal ini sejalan dengan pendapat Roberton bahwa salah
satu upaya penguatan tugas kader dengan melakukan
pendampingan rutin dan evaluasi yang terkontrol dapat
menjadikan kader merasa dipedulikan dan diperhatikan
(10).

Semakin tinggi tingkat motivasi yang dimiliki kader maka
kinerjanya akan semakin baik. Hal ini sejalan dengan
penelitian lain yang menjelaskan bahwa adanya motivasi
yang tinggi dapat meningkatkan keaktifan kader lebih baik
yang juga berpengaruh terhadap kualitas kinerjanya
dibandingkan dengan kader yang memiliki motivasi
rendah (18). Adanya semangat sosial yang tinggi
membentuk kader termotivasi untuk menginspirasi,
m e n ga n t u s i a s i , m e n ga k t i v a s i , m e n s t i m u l a s i ,
menggerakkan, serta memotivasi masyarakat untuk lebih
hidup sehat (19). Semangat altruistik pada diri kader untuk
dapat memberdayakan dirinya bagi kebermanfaatan
bersama merupakan salah satu dorongan motivasi yang
membuat kader dapat bekerja secara optimal (12).
Greenspan menyebutkan adanya dukungan motivasi dari
keluarga terdekat juga turut berpengaruh besar terhadap
motivasi kader dalam menjalankan tugasnya (15). Faktor
lain yang juga berpengaruh terhadap motivasi kader
dikarenakan adanya dukungan dari tenaga kesehatan
setempat. Adanya hubungan interpersonal yang baik
saling percaya, komunikasi, dan dialog interaktif antara
kader dengan tenaga kesehatan setempat turut
memotivasi kader dapat melaksanakan tugasnya secara
optimal (20). Data menunjukkan kader di wilayah
Puskesmas Gedangan memiliki motivasi yang lebih baik
dibandingkan dengan kader wilayah Puskesmas Pagelaran
dikarenakan dukungan tenaga kesehatan di wilayah
Puskesmas Gedangan juga lebih baik dibandingkan
wilayah Puskesmas Gedangan.

Kinerja kader di wilayah Puskesmas Gedangan lebih baik
dibandingkan kader di wilayah Puskesmas Pagelaran yang
dipengaruhi oleh motivasi. Penelitian lain menjelaskan
bahwa kinerja kader yang optimal banyak dipengaruhi
dengan adanya motivasi kader yang tinggi (11,12). Analisis
jalur menunjukkan bahwa peran motivasi kader
merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap
kinerja kader di kedua wilayah. Motivasi tersebut
membentuk kepribadian kader menjadi lebih passionate
untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kader
(13). Oleh sebab itu, penting membentuk dan menjaga
lingkungan kader agar tetap kondusif terutama salah
satunya dengan cara memberikan dukungan moril dari
keluarga terdekat ataupun lingkungan sekitar kader
misalnya dari tenaga kesehatan (14).
Motivasi yang timbul tidak terlepas dari adanya peran
serta dukungan dari lingkungan terdekat kader yaitu
keluarga inti ataupun lingkungan luar kader seperti
support dari sesama anggota kader maupun tenaga
kesehatan setempat. Penelitian terkait sumber motivasi
kader di wilayah Tanzania menemukan bahwa motivasi
yang tinggi dapat ditimbulkan melalui adanya dukungan
dari keluarga terdekat (15). Penelitian tersebut
menunjukkan terdapat korelasi positif antara dukungan
yang diberikan dengan kepercayaan diri yang meningkat.
Sebaliknya, minimnya support yang diberikan termasuk
adanya underestimated dari tenaga kesehatan ataupun
supervisor di atasnya menyebabkan kader menjadi rendah
diri dan merasa tidak berwewenang penuh dalam
mengoptimalkan kinerjanya (16).
Dukungan tersebut juga dapat membuat seseorang kader
merasa lebih bermakna dalam menjalankan tugas dan
fungsinya sebagai kader kesehatan posyandu. Berdasar

Pengetahuan kader di wilayah Puskesmas Pagelaran juga
berhubungan signifikan terhadap kinerja kader, namun hal
tersebut tidak berlaku di wilayah Puskesmas Gedangan.
Hal ini dimungkinkan karena persentase kader yang
berpendidikan SMP lebih banyak di wilayah Pagelaran
dibandingkan dengan Gedangan. Teori menjelaskan
bahwa tingkat pendidikan seseorang turut berpengaruh
terhadap tingkat pengetahuannya dikarenakan dari
jenjang pendidikan tersebut dapat membentuk pola nalar
dan pikir seseorang (21). Meskipun demikian, pengaruh
pendidikan terhadap kinerja kader tidak besar bila
dibandingkan dengan peran motivasi terhadap kinerja
kader. Tidak semua kader mendapatkan kesempatan yang
sama untuk mendapatkan sharing ilmu ataupun
memperbarui melalui penyegaran pengetahuan dari
agenda pelatihan kader ataupun refreshing kader.
Beberapa kader menuturkan bahwa agenda pelatihan
kader cenderung didominasi dan diikuti oleh koordinator
kader saja, begitupun dengan agenda refreshing kader
tidak bisa dilakukan secara rutin dikarenakan terkendala
biaya penyelenggaraan. Hal ini sejalan dengan hasil
penelitian Sutiani yang menyebutkan bahwa pengetahuan
belum cukup untuk merubah perilaku seseorang karena
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perubahan perilaku membutuhkan proses yang kompleks
dan waktu yang panjang (22). Oleh sebab itu, diperlukan
adanya upaya penambahan ketrampilan dan
pengetahuan di luar jenjang pendidikan formal salah
satunya melalui pelatihan kader secara merata untuk
dapat meningkatkan kinerja kader (23) pada wilayah
dengan stunting yang tinggi.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lama menjadi
kader tidak mempunyai pengaruh langsung dan tidak
langsung melalui pengetahuan dan motivasi terhadap
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