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Hasil penelitian ini menunjukkan responden terbanyak adalah usia 19-25

tahun 18 orang (60,7%). Menurut Kozier (2004) dalam Nurhidayat (2012),

umur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang.

Seseorang melihat sebuah target dan mencoba untuk memberikan

interpretasi persepsi dari objek yang dilihatnya dengan berbeda-beda.

Karakteristik individu seperti usia dapat mempengaruhi interpretasi

persepsi seseorang, sehingga setiap orang yang usianya berbeda

mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu objek atau stimulus.

Umur merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan

persepsi seseorang. Umur dapat mempengaruhi daya tangkap seseorang

dan pola pikir seseorang.

Semakin bertambah usia seseorang maka semakin berkembang pula

daya tangkap dan pola pikirnya. Belum ada penelitian sebelumnya yang

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan usia seseorang yaitu seseorang

dengan usia tua maupun muda dalam mempersepsikan kinerja kader.

Hasil penelitian didapatkan responden terbanyak berpendidikan SMA

berjumlah 16 orang (53,3%). Pendidikan adalah proses pengubahan sikap

dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam  usaha mendewasakan

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, pembuatan cara

mendidik. Kemahiran menyerap pengetahuan akan meningkat sesuai

dengan meningkatnya pendidikan seseorang dan kemam puan ini

berhubungan erat dengan sikap seseorang terhadap pengetahuan yang

diserapnya.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin mudah

menerima informasi, sehingga kemampuan berpikir lebih rasional. Menurut

asumsi peneliti, tingkat pendidikan dalam penelitian ini adalah jenjang

pendidikan responden yang diperoleh secara formal. Semakin tinggi tingkat
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pendidikan maka semakin cepat pula penyerapan informasi yang

didapat.Pendidikan sangat berhubungan dengan penegetahuan, semakin

tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin mudah menerima

serta mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya.

Jenjang pendidikan ini termasuk cukup tinggi sehingga menunjang

kemudahan responden di dalam menerima dan memahami informasi yang

akhirnya meningkatkan pengetahuan yang selanjutnya mempengaruhi

persepsinya terhadap berbagai kegiatan dalam menerima informasi

mengenai kegiatan posyandu dari kader. Informasi merupakan sumber

pengetahuan bagi seseorang. Didapatkannya informasi mengenai kegiatan

posyandu tentang imunisasi dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden Tidak

bekerja sebanyak 26 orang (86,7%) dan responden yang bekerja sebanyak

4 orang (13,4%).

Pekerjaan adalah kegiatan yang harus dilakukan terutama untuk menunjang

kehidupannya dan kehidupan keluarga. Pekerjaan bukanlah sumber

kesenangan. Bekerja pada merupakan kegiatan yang menyita waktu.

Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan

keluarga.

Menurut Kozier (2004) dalam Nurhidayat (2012), pengetahuan

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang.

Faktor pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang,

karena sebagian responden memiliki status pekerjaan sebagai buruh, petani,

dan ibu rumah tangga atau tidak bekerja sehingga masih kurang dalam

mendapatkan informasi mengenai imunisasi sehingga hal tersebut dapat

mempengaruhi persepsi responden mengenai kinerja kader. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Robbins (1998) dalam Arifin (2011) bahwa
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faktor keadaan dan kondisi lingkungan seperti pekerjaan merupakan salah

satufaktor yang dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Persepsi

setiap orang berbeda-beda dikarenakan adanya perbedaan dari pengalaman

serta lingkungan sekitar orang tersebut tinggal. Mubarak (2007) dalam

Pratiwi (2011) bahwa lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang

memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Belum ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan status pekerjaan seseorang dalam mempersepsikan

kinerja kader.


