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BAB III  

KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH 

3.1 Kerangka Pikir 

 Merujuk kepada latar belakang dan tinjauan pustaka,penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peran koordinasi 

dalam upaya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di wilayah kerja 

Puskesmas Baloi Permai,maka kerangka konsep untuk penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

Koordinasi 

pemantauan 

pertumbuhan dan 

perkembangan 

balita 

 

 

Standarisasi  

a. Proses kerja 

b. Hasil kerja 

c. Kertampilan dan 

Pengetahuan 

 

 

 

Tingkat Ketergantungan / Jenis 

Koordinasi: 

a. Penanggung jawab 

program tumbuh 

kembang dan bidan 

pelaksana 

b. Bidan pelaksana dan 

kader 

 

 

Pengawasan 

 

 

 

Komunikasi : 

a. Penanggung jawab 

program tumbuh 

kembang dan bidan 

pelaksana 

b. Bidan pelaksana dan 

kader 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian Koordinasi Pemantauan Pertumbuhan dan 

Perkembangan Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Baloi Permai tahun 2019  
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3.2 Definisi Istilah 

Tabel 3.1  

Definisi Istilah 

 

Variabel  Definisi Cara 

Pengukuran  

Alat ukur 

Jenis 

Koordinasi 

Jenis koordinasi adalah 

tingkat ketergantungan 

antara penanggung jawab 

program dengan bidan 

pelaksana dan antara 

bidan pelaksana dengan 

kader pada proses 

koordinasi pemantauan 

pertumbuhan dan 

perkembangan di 

wilayah kerja Puskesmas 

Baloi Permai Kota 

Batam.  

 

Wawancara 

mendalam  

Pedoman 

wawancara 

Standarisasi Suatu proses penetapan 

batasan mengenai 

koordinasi antara 

penanggung jawab 

program tumbuh kembang, 

bidan pelaksana dan kader 

dalam upaya pemantauan 

pertumbuhan dan 

perkembangan balita  di 

wilayah kerja Puskesmas 

Baloi Permai Kota Batam. 

Adapun indikator 

standarisasi ialah 

standarisasi proses kerja, 

hasil kerja dan skill 

Wawancara 

mendalam, 

observasi 

Pedoman 

wawancara 

dan observasi 
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Pengawasan  Suatu proses pemantauan 

pelaksanaan dalam 

kegiatan mengenai 

koordinasi pemantauan 

pertumbuhan dan 

perkembangan balita. 

Wawancara 

mendalam, 

Observasi 

Pedoman 

wawancara,le

mbar observasi 

Komunikasi Penyampaian pesan dua 

arah baik secara formal 

maupun informal antara 

penanggung jawab 

program tumbuh kembang 

dengan bidan pelaksana 

dan bidan pelaksana 

dengan kader mengenai 

koordinasi dalam upaya 

pemantauan pertumbuhan 

dan perkembangan balita 

di wilayah kerja 

Puskesmas Baloi Permai. 

 

Wawancara 

mendalam 

Pedoman 

wawancara, 
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