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ABSTRAK  

Aji Prasetyo, Bayu. 2014. Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Pengelolaan Pos 

Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Bagus Kisworo, S.Pd,M.Pd 

Kata Kunci: Peran,  Kader BKB, Pengelolaan Pos PAUD. 

Penelitian ini dilatar belakangi pada kenyataan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini 

merupakan hal yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Salah satu penyelengara 

dalam Pendidikan Anak Usia Dini adalah Pos PAUD. Pengelolaan Pos PAUD yang 

dijalankan dengan baik mempengaruhi tumbuh kembang anak secara optimal. Tujuan 

penelitian ini antara lain : untuk mengetahui pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu, untuk 

mengetahui peran kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu, untuk mengetahui 

faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini 

adalah kader BKB Pos PAUD Kasih Ibu yang berjumlah 5 orang dan 1 orang pengelola Pos 

PAUD Kasih Ibu. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data dibuktikan dengan triangulasi sumber. Analisis data 

menggunakan model analisis interaktif.  

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain : dalam pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu proses Perencanaan kegiatan pembelajaran tidak memiliki sistematika yang jelas. 

Kepemimpinan yang dilakukan di Pos PAUD Kasih Ibu terjalin secara kekeluargaan. 

Pemanfaatan sumber daya dalam pengorganisasian yang ada di Pos PAUD Kasih dilakukan 

dengan efektif. Evaluasi yang dilaksanakan dari dinas UPTD kecamatan dan dari pihak 

BKKBN. Kegiatan pembinaan dari masyarakat sekitar. Pengembangan yang dilakukan 

dengan melengkapi APE, pengetahuan dan ketrampilan kader yang ditingkatkan dalam 

mendidik serta mengasuh anak; Peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

akan dilakukan dan pengelolaan dana yang masuk, dalam kepemimpinan dan 

pengorganisasian kader berperan, karena kepemimpinan yang dilakukan tidak sepenuhnya 

dijalankan oleh pengelola. Dalam pembinaan dan pengembangan kader dilibatkan untuk 

mendapatkan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan dalam pengembangan peran 

kader untuk menjadikan Pos PAUD Kasih Ibu lebih baik lagi. Faktor pendukung adalah 

adanya kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar, dari orang tua anak, dari dinas terkait 

dan dari pengelola. Faktor penghambat dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu tidak 

terlepas dari masalah biaya dan tugas kader yang bekerja secara sukarela. 

Simpulan dari hasil penelitian antara lain : Pengelolaan yang dilaksanakan pada Pos 

PAUD Kasih Ibu mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, penilaian, pembinaan 

hingga proses  pengembangan; peran kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

berperan dalam proses perencanaan hingga pengembangan; Faktor pendukung yaitu adanya 

kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar dan faktor penghambat adalah masalah biaya 

yang sedikit dan tugas kader yang bekerja secara sukarela Berdasarkan simpulan penelitian 

disarankan Pada proses perencanaan perlu adanya sitematika serta perumusan tujuan dengan 

jelas, pada pembagian tugas kader hendaknya diperjelas agar tidak terjadi perbedaan dalam 

melaksanakan tugas dan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

dan perkembangan kehidupan manusia, sehingga memegang peranan penting 

disegala aspek kehidupan manusia. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat 

dan selama itu pula manusia belajar terhadap apa saja yang dilihat, didengar 

dan dirasakan. Pendidikan pula yang akan menentukan arah peradaban 

manusia, akan mengalami kemajuan di segala aspek kehidupan manusia atau 

justru akan mengalami kemunduran sehingga manusia tak mampu lagi 

mengendalikan perkembangan dan kemajuan zaman.  

Menurut Santoso (2002:1) Pendidikan adalah bimbingan yang berujud 

pengaruh atau informasi dari orang dewasa kepada anak agar menjadi dewasa. 

Sementara itu menurut Siswanto (2012:29) pendidikan adalah usaha dasar 

untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi manusia. Fungsinya untuk 

mengembangkan kemampuan, membentuk watak, peradaban bermartabat. 

Dengan pendidikan berarti mencerdaskan kehidupan. 

Salah satu pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

manusia adalah pendidikan anak usia dini, karena pada masa tersebut 

merupakan  awal pengalaman yang sangat penting bagi anak dan cenderung 

akan bertahan lama serta dapat mempengaruhi sikap dan pola perilaku anak 

sepanjang hidupnya. Selain itu Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi 
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dasar bagi kepribadian anak, bila dasar atau fondasi pada anak sudah baik 

maka perkembangan selanjutnya juga akan baik pula.  

Ditinjau dari perkembangan otak, anak usia dini memiliki tingkat 

kecerdasan  yang tinggi. Karena pada masa tersebut anak masih mempunyai 

cukup banyak memori untuk mengingat dan menyimpan berbagai informasi 

yang diperolehnya, sehingga kecerdasannya akan lebih maksimal apabila 

memperoleh pendidikan yang baik. Menurut Wittrock (Suyadi, 2011:8) ada 

tiga wilayah perkembangan otak yang mengalami peningkatan pesat pada usia 

dini, yaitu pertumbuhan serabut dendrit, kompleksitas hubungan sinapsis, dan 

pembagian sel saraf. Ketiga wilayah otak tersebut sangat penting untuk 

dikembangkan sejak usia dini, karena hanya pada usia inilah ketiga wilayah 

otak tersebut mengalami perkembangan secara maksimal, yakni 80% dari 

perkembangan otak orang dewasa secara keseluruhan. Setelah anak berusia 6 

tahun ke atas hingga masa dewasa, perkembangannya tidak lebih dari 20%  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) atau usia prasekolah adalah masa 

dimana anak belum memasuki pendidikan formal. Pada masa anak usia dini 

merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan potensi anak, baik secara 

psikomotorik, kognitif dan afektif. Pengembangan potensi anak secara terarah 

pada usia dini akan berdampak pada kehidupan masa depannya. Sebaliknya, 

pengembangan potensi anak yang asal-asalan akan berakibat pada potensi 

anak yang jauh dari harapan. Menurut Ebbeck (Rahman, 2002:2) seorang 

pakar anak usia dini dari Australia menyatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini adalah pelayanan kepada anak mulai lahir sampai umur delapan tahun. 
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Sementara berdasarkan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat 14, pendidikan anak usia dini merupakan 

suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan 

untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

Ada perbedaan dalam batasan usia pendidikan anak usia dini, di 

Indonesia rentang anak usia dini sesuai dengan pasal 28 UU Sisdiknas 

No.20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun, sementara menurut kajian rumpun 

keilmuan pendidikan anak usia dini dan penyelenggaraannya di beberapa 

negara, pendidikan anak usia dini dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun.  

Cita-cita besar pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di 

Indonesia adalah untuk mengantarkan anak Indonesia menjadi insan yang 

cerdas komprehensif. Program PAUD merupakan salah satu bentuk investasi 

pengembangan sumber daya manusia. Mereka kelak akan menjadi penggerak 

pembangunan bangsa dan negara menuju kehidupan yang lebih baik.  

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD (2013:i),  

Permasalahan yang dihadapi dalam Pendidkan Anak Usia Dini masih sangat 

mendasar, baik masalah pemerataan akses maupun mutu. Dari aspek 

pemerataan, data tahun 2011/2012 menunjukkan APK PAUD untuk kelompok 

usia 3-6 tahun baru mencapai 60,33 %. Padahal target APK Tahun 2013 

sebesar 67,4% dan tahun 2014 sebesar 72,9 %. Dari aspek mutu, masih 

banyak layanan yang belum sesuai standar. Selain itu, data menunjukkan 
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masih terdapat 30.124 desa yang belum memiliki layanan PAUD atau baru 

sekitar 39,11% dari 77.013 desa/kelurahan/nama lain di seluruh Indonesia. Hal 

ini memerlukan kerja keras dan dukungan semua pemangku kepentingan. 

Pertumbuhan dan perkembangan anak pada usia dini bahkan sejak dalam 

kandungan sangat menentukan kualitas kesehatan, kecerdasan, dan 

kematangan emosional manusia pada tahap berikutnya. 

Pendidikan anak usia dini meliputi pendidikan : Infant (0-1 tahun), 

Toddler (2-3 tahun), Preschool/Kindergarten children (3-6 tahun), Early 

Primary School (SD kelas awal, 6-8 tahun). Satuan pendidikan penyelenggara 

Pendidikan Anak Usia Dini adalah : Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul 

Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Pos Pendidikan 

Anak Usia Dini (Pos PAUD), Taman Penitipan Anak (TPA), Sekolah Dasar 

kelas awal (kelas 1,2,3), Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu), dan Keluarga 

Salah satu bentuk penyelenggara pendidikan anak usia dini adalah Pos 

Pendidikan Anak Usia Dini. Pos PAUD merupakan  layanan pendidikan anak 

usia dini yang kegiatannya terpadu dengan program Posyandu dan Bina 

Keluarga Balita yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengarahkan 

potensi yang dimiliki anak agar tercapai pertumbuhan dan perkembangan 

secara optimal. Lebih jelasnya Dirjen PAUDNI (Juknis Penyelenggaraan Pos 

PAUD, 2013:5) menjelaskan bahwa Pos PAUD adalah bentuk layanan PAUD 

yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan  layanan Bina Keluarga 

Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 4 
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(empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) tahun jika di 

lokasi yang sama belum tersedia layanan TK/RA/BA, yang pengelolaannya di 

bawah pembinaan pemerintah desa/kelurahan.  

Pengelolaan Pos PAUD yang dilakukan dengan baik akan berpengaruh 

terhadap kemajuan dan perkembangan anak dimasa mendatang. Karena secara 

umum tujuan pendidikan anak usia dini adalah memfasilitasi pertumbuhan dan 

perkembangan anak secara optimal dan menyeluruh sesuai dengan norma-

norma dan nilai kehidupan yang dianut. Melalui program pendidikan yang 

dirancang dengan baik, anak akan mampu mengembangkan segenap potensi 

yang dimiliki, dari aspek fisik, sosial, moral, emosi, dan kepribadian. 

Sedangkan fungsi pendidikan anak usia dini menurut Rahman (2002:48) 

dirumuskan menjadi lima fungsi utama yaitu: (1) Penanaman aqidah dan 

keimanan, (2) Pembentukan dan pembiasaan perilaku positif, (3) 

Pengembangan pengetahuan dan ketrampilan dasar, (4) Pengembangan 

motivasi dan sikap belajar yang positif, (5) Pengembangan segenap potensi 

yang dimiliki 

Kelima fungsi tersebut saling terkait satu dengan yang lain dan sulit 

dipisahkan. Perumusan masing-masing dimaksudkan untuk mempermudah 

dalam pembahasan. Dari rumusan tersebut nampak bahwa program 

pendidikan untuk anak sejak usia dini sangat penting diperhatikan dan teramat 

besar manfaatnya. Sebagaimana tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini 

tersebut, keluarga merupakan sarana pendidikan yang pertama dan utama 

untuk mendidik anak. Bina keluarga Balita merupakan salah satu layanan 
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yang diberikan kepada keluarga untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kesadaran keluarga mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal. 

Program Bina Keluarga Balita adalah kegiatan pendidikan yang 

melibatkan orang tua dan anaknya, orang tua sebagai sasaran utama karena 

yang akan merawat dan mengasuh anaknya sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan anak akan bergantung pada kemampuan orang tua. Menurut 

Isjoni (2011:47) Bina Keluarga Balita adalah suatu kegiatan yang bertujuan 

memberikan pengetahuan dan ketrampilan kepada orang tua dan anggota 

keluarga lainnya mengenai bagaimana mendidik, mengasuh, dan memantau 

pertumbuhan dan perkembangan anak balita. Layanan kegiatan Bina Keluarga 

Balita pada dasarnya merupakan pembinaan tumbuh kembang balita yang 

terdiri dari tiga aspek, yakni : kesehatan, gizi, dan psikososial.  

Secara teknis program  ini ditangani oleh kader atau pelatih yang 

berasal dari daerah masing-masing. Kader dipilih berdasarkan penilaian 

masyarakat setempat. Kader BKB adalah anggota masyarakat yang bekerja 

secara sukarela dalam  membina dan memberikan penyuluhan kepada orang 

tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan 

benar. Tugas kader BKB yaitu memberikan penyuluhan kepada orang tua 

serta bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan dan memberikan pelayanan 

pengasuhan terhadap anak balita yang ikut orang tuanya ke tempat 

penyuluhan. 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nana Pramudya A. 

berjudul “Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Upaya Pembinaan 
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Kesejahteraan Keluarga Melalui Layanan Bina Keluarga Balita (Studi 

Deskriptif di BKB Kasih Ibu I Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri)” pada tahun 2011, diperoleh hasil a) Pelaksanaan 

kegiatan Bina Keluarga Balita di BKB Kasih Ibu I yaitu persiapan yang 

dilakukan hanya media saja; b) Hasil kegiatan sesudah mengikuti kegiatan 

BKB bahwa dengan adanya kegiatan BKB pertumbuhan dan perkembangan 

anak menjadi maksimal; c) Komponen pendukung peserta antusias, partisipasi 

dari masyarakat dan pemerintah setempat sangat mendukung, dan APE telah 

sesuai dengan jumlah balita yang ada; d) Kendala yaitu jumlah kader yang 

kurang sehingga kegiatan tidak efektif dan efisien; e) Peran kader atas 

kemauan sendiri. 

Dalam upaya pembinaan tumbuh  kembang anak, Kader BKB memiliki 

peranan yang sangat penting. Karena selain membina dan memberikan 

penyuluhan terhadap orang tua balita mengenai cara merawat, mengasuh dan 

mengoptimalkan tumbuh kembang serta potensi setiap anak, Kader BKB juga 

mengasuh anak melalui layanan Pos Pendidikan Anak Usia Dini sehingga 

orang tua dan anak memperoleh perhatian yang sama dalam proses pembinaan 

dan pengasuhan. Keberhasilan kader dalam upaya pengembangan dan 

pengoptimalan segala potensi yang dimiliki anak tidak terlepas pula dari 

pengelolaan Pos Pendidikan Anak Usia Dini yang dilakukan dengan baik. 

Dengan pengelolaan yang dilakukan secara terarah dan sistematis maka hasil 

yang dicapai akan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.  
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Pengelolaan Pos PAUD yang dilakukan dengan baik akan 

mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, dan dalam pengelolaan 

tersebut kader Bina Keluarga Balita memiliki peranan yang bekaitan dengan 

penyelenggaraan Pos PAUD agar bejalan dengan efektif dan efisien. Peneliti 

memilih kelurahan Tegalrejo karena jumlah peserta Bina Keluarga Balita yang 

berpartisipasi lebih banyak dibanding kelurahan yang lain. Pos PAUD Kasih 

Ibu merupakan satuan penyelenggara Pendidiakan Anak Usia dini yang 

terpadu dengan layanan program Bina Keluarga Balita yang memiliki jumlah 

peserta BKB sebanyak 20 peserta dan memiliki 5 kader.  

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “PERAN KADER BINA KELUARGA 

BALITA DALAM PENGELOLAAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA 

DINI KASIH IBU KELURAHAN TEGALREJO KECAMATAN 

ARGOMULYO KOTA SALATIGA”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahannya 

sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimanakah pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ? 

1.2.2. Bagaimanakah peran kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan 

Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo 

Kota Salatiga ?  
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1.2.3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat kader Bina 

Keluarga Balita dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan 

Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1.3.1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan 

Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. 

1.3.2. Untuk mendeskripsikan peran kader Bina Keluarga Balita dalam 

pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga. 

1.3.3. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung dan 

mengahambat kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan Pos 

PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran tentang peran kader Bina Keluarga Balita dalam 

pengeloaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu : 

1. Bagi Kader, sebagai masukan mengenai perannya dalam pengelolaan Pos 

PAUD yang terpadu dengan layanan Bina Keluarga Balita 

2. Bagi Pengelola, dapat  memberikan masukan mengenai kegiatan 

pengelolaan yang dilaksanakan pada Pos PAUD  

3. Bagi penulis, dapat menambah khasanah keilmuan dan pemahaman 

mengenai Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan Pos 

PAUD. 

1.5. Penegasan Istilah 

Sebagaimana judul dalam penelitian, yaitu : Peran Kader Bina Keluarga 

Balita dalam Pengelolaaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, maka agar tidak terjadi salah penafsiran 

dalam penelitian ini perlu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini : 

1.5.1. Peran  

Peran Kader Bina Keluarga Balita yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah tindakan atau perilaku anggota masyarakat dalam membina orang 

tua balita dengan memberikan penyuluhan dan membina bagaimana cara 

merawat dan mengasuh  anak agar tumbuh kembang anak dapat berjalan 

secara optimal yang dilakukan secara sukarela. 
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1.5.2. Pengelolaan  

Pengelolaan atau manajemen dalam penelitian ini diartikan sebagai 

serangkaian kegiatan yang tersusun dan terencana untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Pengelolaan merupakan hal yang sangat menentukan dalam 

sebuah kegiatan, berhasil dan tidaknya suatu kegiatan dapat dilihat dari 

seberapa baiknya proses pengelolaan. Dan pengelolaan Pos Pendidikan Anak 

Usia Dini merupakan hal yang sangat penting yang berkaitan dengan upaya 

untuk mengembangkan potensi anak secara optimal. 

1.5.3. Pos Pendidikan Anak Usia Dini 

Pos PAUD yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah layanan 

pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk mengoptimalkan tumbuh 

kembang anak dengan batasan usia 0-6 tahun sebagaimana yang sudah 

dijelaskan dalam perundang-undangan negara Republik Indonesia, yang 

penyelenggaraanya terpadu dengan layanan program Bina Keluarga Balita 

(BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).  
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Pendidikan Anak Usia Dini 

2.1.1. Pengertian Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau usia prasekolah adalah masa 

dimana anak belum memasuki pendidikan formal. Rentang usia dini 

merupakan saat yang tepat dalam mengembangkan potensi dan perkembangan 

anak. Pengembangan potensi anak secara terarah pada rentang tersebut akan 

berdampak pada kehidupan masa depannya.  

Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk 

penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar 

kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan 

kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan 

spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan 

komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang 

dilalui oleh anak usia dini. 

Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I, Pasal I, Butir 14, yang menyatakan bahwa: “Pendidikan Anak 

Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak 

lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian 

rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. Sedangkan menurut Isjoni (2011:20) PAUD adalah suatu bentuk 



13 
 

 
 

layanan pendidikan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga usia enam 

tahun dengan cara memberikan rangsangan terhadap seluruh aspek 

perkembangan yang dimiliki oleh anak meliputi aspek fisik dan non-fisik. 

Dari beberapa pendapat mengenai PAUD, dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk layanan pendidikan  yang 

diberikan kepada anak dari usia nol sampai enam tahun untuk mengembangkan 

potensi yang dimiliki anak baik psikomotorik, kognitif, dan afektif secara 

optimal.  

2.1.2. Pos Pendidikan Anak Usia Dini 

Pendidikan anak usia dini merupakan proses yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, yang meliputi: 

perkembangan fisik, emosional, maupun spiritual. Penyelenggaraan Pos 

Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan 

mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga 

terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap 

perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan 

selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.  

John Bennett (2012)  dalam Jurnal internasional tentang PAUD dengan 

judul Child Care - Early Childhood Education and Care bahwa : 

“Early Childhood Education and Care (ECEC) has become the norm in 

many European and North American countries, where most children of 

3 years and upwards attend a regulated early education service. In 

addition, early childhood services represent much more than a drop-off 

location for working parents, but play an important role in child 

development by giving children an opportunity to engage in a range of 

educational and social activities.” 
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Pendidikan Anak Usia Dini dan Perawatan ( ECEC ) telah menjadi 

norma di banyak negara Eropa dan Amerika Utara , di mana sebagian 

besar anak-anak dari 3 tahun dan ke atas mengikuti layanan 

pendidikan usia dini. Selain itu, pelayanan anak usia dini lebih banyak 

mewakili orang tua yang bekerja dari luar lokasi, tapi memainkan 

peran penting dalam perkembangan anak dengan memberikan anak-

anak kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan 

dan sosial. 

 

 Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 28 dinyatakan bahwa:  

”1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang 

pendidikan dasar; 2) Pendidikan anak usia dini dapat di selenggarakan 

melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal; 3) 

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau 

bentuk lain yang sederajat; 4) Pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan non-formal : KB, TPA, atau bentuk lain yang sederajat; 5) 

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal ; pendidikan 

keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan; dan 6) 

Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1), ayat(2), ayat(3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan 

peraturan pemerintah.”   

 

Berdasar pada Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Pos pendidikan anak usia dini termasuk kedalam satuan penyelenggara 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal, karena termasuk 

kedalam bentuk satuan PAUD sejenis/sederajat. Pos pendidikan anak usia dini  

merupakan program binaan dari Kementrian Pendidikan dan Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).  

Pos Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan anak 

usia dini yang penyelenggaraannya diintegrasikan dengan layanan Bina 

Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu. Pos PAUD dibentuk atas kesepakatan 

masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong rotong, kerelaan, dan 

kebersamaan. Didalam  pelaksanaannya Pos Pendidikan Anak Usia Dini 
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senantiasa menggunakan prinsip kesederhanaan, murah, mudah dan bermutu. 

(Ernawati, 2010:2) 

 Lebih jelasnya dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD 

(2013:5) Pos Pendidikan Anak Usia Dini adalah bentuk layanan Pendidikan 

Anak Usia Dini yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan layanan 

Bina Keluarga Balita (BKB) dan Posyandu bagi anak sejak lahir sampai 

dengan usia 4 (empat) tahun dan dapat melayani anak hingga usia 6 (enam) 

tahun jika di lokasi yang sama belum tersedia layanan TK/RA/BA, yang 

pengelolaannya dibawah pembinaan pemerintah desa atau kelurahan. PAUD 

jenis ini ditujukan bagi masyarakat kelompok ekonomi menengah kebawah 

terutama keluarga pra sejahtera 

Dari uraian mengenai Pos Pendidikan Anak Usia Dini  maka dapat 

disimpulkan bahwa Pos PAUD adalah layanan kegiatan Pendidikan Anak Usia 

Dini sejenis bagi anak usia 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun yang 

penyelenggaraannya terintegrasi dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) 

dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ditujukan bagi masyarakat dalam 

kelompok ekonomi menengah.  

2.1.3. Prinsip Penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini 

Dalam penyelanggaraan Pos pendidikan anak usia dini terdapat 

beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Sebagaimana Prinsip penyelenggaraan 

Pos PAUD dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD (2013:31), 

antara lain : 

 

http://agus.blogchandra.com/standar-pengelolaan-pendidikan
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1. Berbasis Masyarakat. 

Pos Pendidkan Anak Usia Dini dikelola dengan prinsip “dari, oleh, 

dan untuk  masyarakat”. Pos Pendidikan Anak Usia Dini dibentuk atas 

kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan azas gotong-royong, 

kerelaan, dan kebersamaan. Pembinaan Pos Pendidikan Anak Usia Dini di 

tingkat desa/kelurahan dilakukan oleh Tim Pembina Tingkat Desa/ 

Kelurahan yang beranggotakan unsur perangkat desa/kelurahan, dewan 

perwakilan desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama, dan Tim Penggerak 

PKK. 

2. Mudah, Terjangkau, dan Bermutu. 

a. Mudah.  

Prinsip kesederhanaan menjadikan Pos PAUD mudah dilaksanakan. 

Kemudahan  disini mencakup aspek persyaratannya, prosesnya, dan sistem 

evaluasinya.   

b. Terjangkau.  

Prinsip pengelolaan dari, oleh, dan untuk masyarakat serta 

memanfaatkan potensi lingkungan, membuat Pos PAUD terjangkau 

biayanya. Semua biaya dibahas bersama sesuai dengan keperluan yang 

selanjutnya dicarikan sumber daya atau dibebankan kepada orang tua. 

Dengan semangat gotong royong, seluruh pembiayaan dipikul secara 

subsidi silang.  
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c. Bermutu. 

Mutu Pos PAUD dicapai melalui: (1) keterpaduan dengan layanan 

pembinaan orang tua melalui Bina Keluarga Balita (BKB) dan  layanan  

kesehatan dan gizi melalui Posyandu; serta (2) keterpaduan pemberian 

rangsangan pendidikan yang dilakukan di Pos PAUD (center base) dan 

yang dilakukan di rumah  masing-masing (home base). Dengan demikian 

anak menerima layanan secara utuh dan terpadu yang mencakup aspek 

kesehatan, gizi,  pengasuhan, dan pendidikan; serta layanan yang 

berkelanjutan di Pos PAUD dan di rumah. Disamping itu, pemanfaatan 

alam sekitar sebagai APE dan sumber belajar juga berkontribusi terhadap 

peningkatan mutu. 

3. Keterlibatan orangtua.  

a. Semua orang tua wajib berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 

dan pengelolaan Pos PAUD, termasuk menyampaikan berbagai 

usulan.  

b. Khusus orang tua kelompok anak usia 3-30 bulan wajib mengikuti 

kegiatan selama anak di Pos PAUD untuk dilanjutkan di rumah.   

c. Khusus orang tua kelompok anak usia 31-72 bulan atau lebih 

secarabergilir membantu kader sesuai jadwal yang disepakati.  

d. Semua orangtua wajib mengikuti kegiatan pembinaan orangtua 

(parenting) secara berkala sesuai waktu yang ditentukan. 

Sementara itu prinsip-prinsip dasar yang harus dimiliki dalam 

pendidikan anak usia dini menurut Suyadi (2011:80-87) antara lain: 
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1. Komitmen dan ketegasan. 

Komitmen adalah kesanggupan untuk melakukan pekerjaan 

tertentu dengan penuh tanggung jawab. Dalam penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini semua pihak harus mempunyai komitmen 

masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

2. Profesionalitas. 

Profesionalitas adalah kesesuaian antara landasan konseptual 

dengan praktik penyelengaraan. Kesesuaian dalam penyelenggaraan 

pendidikan anak usia dini dilihat dari komponen-komponen 

kelembagaan yang berdasarkan landasan konseptual penyelenggaraan, 

sehingga dapat mempraktikkannya dengan tepat.  Landasan konseptual 

penyelenggaraan PAUD disarikan dari berbagai referensi yang berisi 

berbagai teori tentang pendidikan anak usia dini secara benar dan telah 

teruji.  

3. Komunikasi dan koordinasi. 

Komunikasi dan koordinasi yang baik antar komponen dalam 

penyelenggaraan pendidikan anak usia dini akan  memperlancar 

kegiatan dan tujuan yang akan dicapai. 

4. Kompetisi. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini terdapat 

kompetisi yang dapat berlangsung didalam dan diluar lembaga. Diluar 

lembaga terdapat iklim kompetisi terhadap penyelenggaran PAUD yang 

lain sehingga profesionalitas dalam pelayanan harus selalu ditingkatkan, 
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sedangkan didalam  lembaga kompetisi tidak diartikan sebagai 

persaingan antar anak,  namun sebagai dorongan atau motivasi kepada 

anak agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara 

optimal. 

Dari beberapa uraian ahli, penulis menyimpulkan bahwa Prinsip-prinsip 

dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yaitu: 

- Partisipasi aktif dari orang tua dan anak, yaitu adanya keterlibatan 

dalam proses pendidikan antara orang tua dan anak untuk aktif 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal 

- Pendidikan anak usia dini haruslah berbasis masyarakat, mudah, 

terjangkau, bermutu, dan mempunyai fasilitas untuk belajar sambil 

bermain bagi anak 

- Pendidikan anak usia dini harus mempunyai komitmen dan ketegasan 

serta profesionalitas dalam pelaksanaannya 

- Komunikasi, koordinasi dan kompetisi yang berjalan dengan baik 

antara seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. 

2.1.4. Metode Pembelajaran Anak Usia Dini 

Dalam pendidikan anak usia dini, kemampuan yang dimiliki anak 

pastinya mempunyai perbedaan antar anak yang satu dengan anak yang 

lainnya. Dengan demikian agar anak mampu berkembang secara optimal perlu 

adanya strategi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, 

sehingga keberhasilan dalam proses pembelajaran dan hasil yang diperoleh 

akan sesuai dengan tujuan yang sudah dirumuskan sebelumnya.  
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Rahman (2002:73) mengemukakan beberapa metode pembelajaran anak 

usia dini antara lain : 

a. Berpusat pada anak.  

Artinya penerapan metode berdasarkan kebutuhan dan kondisi 

anak, bukan berdasar pada keinginan pendidik. Pendidik 

menyesuaikan diri terhadap kebutuhan anak, bukan sebaliknya anak 

menyesuaikan diri terhadap kemampuan pendidik. Dengan demikian 

anak diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif baik fisik maupun 

mentalnya. 

b. Partisipasi aktif.  

Maksudnya metode ini ditujukan untuk membangkitkan anak 

untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Anak adalah 

subjek dan pelaku utama dalam proses belajar, bukan  obyek. Anak 

bukan hanya pendengar dan pengamat, melainkan pelaku utama 

sedangkan pendidik adalah pelayan dan pendamping utama. 

c. Bersifat holistik dan integratif.  

Artinya kegiatan belajar yang diberikan kepada anak tidak 

terpisah menjadi bagian-bagian seperti pembidangan dalam 

pembelajaran, melainkan terpadu dan menyeluruh terkait antara satu 

bidang dengan bidang yang lainnya. 

d. Fleksibel.  

Artinya metode pembelajaran yang diterapkan pada anak usia 
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dini bersifat dinamis tidak terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi 

dan cara belajar anak yang memang tidak terstruktur. 

e. Perbedaan individual (Individual defferences).  

Maksudnya tidak ada anak yang memiliki kesamaan walau 

kembar sekalipun. Dengan demikian guru dituntut untuk merancang 

dan menyediakan alternatif kegiatan belajar guna memberi kesempatan 

kepada anak untuk memilih aktivitas belajar sesuai minat dan 

kemampuannya. 

Adapun beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam 

pendidikan anak usia dini menurut Isjoni (2011:87) yaitu : 

a. Metode bermain, merupakan bermacam bentuk kegiatan yang 

memberikan kepuasan pada diri anak yang bersifat nonserius, 

lentur, dan bahan mainan terkandung dalam kegiatan yang bersifat 

imajinatif ditransformasi sepadan dengan dunia orang dewasa 

b. Metode karyawisata, dengan berkaryawisata dapat membangkitkan 

minat anak kepada sesuatu hal, memperluas perolehan informasi 

sehingga anak dapat belajar dari pengalamannya sendiri dan 

sekaligus anak dapat melakukan generalisasi berdasarkan sudut 

pandang mereka 

c. Metode bercakap-cakap, melalui bercakap-cakap anak dapat 

meningkatkan ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain dan 

dapat pula  meningkatkan ketrampilan dalam melakukan kegiatan 

kerjasama dengan orang lain. 
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d. Metode bercerita, kegiatan bercerita merupakan kegiatan yang 

menarik bagi anak. Bercerita merupakan cara untuk meneruskan 

warisan dari satua generasi ke generasi berikutnya, melalui bercerita 

pula dapat dijadikan sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai 

yang berlaku dimasyarakat. 

e. Metode demonstrasi, dengan metode demonstrasi anak 

menunjukkan dan menjelaskan cara-cara mengerjakan sesuatu. 

Melalui demonstrasi anak diharapkan dapat belajar mengenai 

langkah-langkah pelaksanaan dalam melakukan suatu kegiatan. 

f. Metode proyek, metode ini merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk melatih kemampuan anak dalam memecahkan 

masalah yang dialami dalam kegiatan sehari-hari. Cara ini juga 

dapat menggerakkan anak untuk melakukan kerjasama sepenuh hati. 

g. Metode pemberian tugas, merupakan pemberian pekerjaan tertentu 

yang dengan sengaja harus dikerjakan oleh anak yang mendapat 

tugas. 

Dari beberepa pendapat para ahli mengenai metode pembelajaran anak 

usia dini, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran anak usia dini 

dapat antara lain : 

- Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak dan anak harus 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran 

- Materi yang disampaikan bersifat terpadu dan menyeluruh  
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- Fleksibel, yaitu dapat menggabungkan beberapa metode yang ada 

sesuai dengan keadaan dan perkembangan anak.   

- Pendidik harus memahami perbedaan setiap individu 

- Kegiatan pembelajaran harus bersifat menggembirakan yaitu 

melalui bermain, bercerita, karyawisata, bercakap-cakap, dan 

demonstrasi serta kegiatan juga harus bersifat tanggung jawab 

yaitu melalui metode proyek dan pemberian tugas. 

2.1.5. Pengertian pengelolaan  

Manajemen yang berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, 

mengelola, memimpin  atau  mengarahkan. Manajemen  merupakan  kegiatan 

yang  dilakukan untuk mengatur dan mendayagunakan segala sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Menurut Weinbach (Wibhawa, 2010:125) menajemen dapat 

diartikan sebagai seperangkat fungsi khusus yang dijalankan oleh orang dalam 

seting pekerjaan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan 

pencapaian tujuan organisasi.  

Sementara itu Evancevich (Notoadmodjo, 2003:75) menerangkan : 

manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh satu orang  atau lebih 

untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan orang lain  guna mencapai hasil 

(tujuan) yang tidak dapat dicapai oleh hanya satu orang saja.  

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh William (Amyardi, 2011:2) 

bahwa manajemen adalah menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi 

seorang manajer bukanlah mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Dia bekerja 

melalui orang-orang yang memiliki kemampuan teknis di lapangan, tanpa 
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mengerjakan teknisnya (walaupun bukan berarti sorang manajer tidak memiliki 

kemampuan teknis).  

Pengelolaan akan dapat berjalan dengan baik apabila terdapat hubungan 

yang baik antar semua komponen yang terlibat dalam proses pengelolaan, 

sehingga kegiatan-kegiatan yang sudah tersusun dan terencana akan dapat 

dicapai secara maksimal.  Dalam Journal of Management 2008; 34; 410 oleh 

Mathieu, Travis Maynard, Rapp dan Gilson mengenai Team Effectiveness 

1997-2007: A Review of Recent Advancements and a Glimpse Into the Future 

bahwa :  

“..found that district-level management’s attitudes toward employee 

involvement related significantly to unit – level climates for 

participation  in decision making. Concluded is “that the extent to 

which the climate within a work unit (team) encourages participation 

is, in part, a function of the practices and policies that support 

employee involvement in the broader organizational context.” 

Berdasarkan pada batasan pengelolaan dengan melibatkan pekerja yang 

mempunyai arti penting serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. 

Dan kesimpulannya adalah bahwa dalam mengembangkan dan 

mengelola iklim kerja sebuah kelompok, dorongan  dalam pengambilan 

sebagian keputusan dan kebijakan serta pelaksanaan fungsi dan 

peraturan yang mendukung sebuah pekerjaan akan menambah kinerja 

sebuah organisasi yang lebih luas. 

 

Sedangkan menurut Sudjana (2000:17) pengelolaan atau manajemen 

adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan 

baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan 

organisasi. Hersey dan Blanchard (Sudjana, 2000:17) memberi arti pengelolaan 

sebagai berikut : “management as working with and through individuals and 

groups to accomplish organizational goals” (pengelolaaan merupakan 
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kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang serta kelompok 

dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi). 

Dari pendapat beberapa ahli maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, 

mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala sumber daya, sarana dan 

prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. 

2.1.6. Fungsi-fungsi pengeloloaan 

Sejalan dengan sejarah perkembangan dan berdasarkan situasi 

penerapannya, manajemen  meliputi berbagai fungsi. Fungsi manajemen  

menurut  Morris (Sudjana, 2000:51) adalah  rangkaian berbagai kegiatan wajar 

yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara 

satu dengan yang lainnya, dan dilaksanakan oleh orang-orang, lembaga atau 

bagian-bagiannya, yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan 

tersebut. Tery (Wibhawa, 2010:129) mengemukakan fungsi-fungsi manajemen 

dengan istilah POAC (Planning, Organizing, Actuating and Controoling).  

  Dalam  modul Bisnis dan manajemen, Amyardi (2011:4) membedakan 

fungsi menejemen menjadi empat, yaitu : membuat sesuatu terjadi (making 

things happen), menghadapi persaingan (meeting the competition), 

mengorganisir orang, proyek, dan proses (organizing people, projek, and 

process), memimpin (leading). Sementara itu menurut Sudjana (2000:59) 

fungsi manajemen itu merupakan kegiatan yang berangkai, bertahap, 
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berkelanjutan, berurutan, dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang 

lainnya. Sepanjang sejarah perkembangannya, para pakar manajemen 

mengemukakan fungsi manajemen itu menurut rangkaian urutan yang berbeda-

beda. Perbedaan  tersebut disebabkan antara lain oleh keragaman latar 

belakang profesional para pakar, perbedaan situasi yang dihadapi, variasi 

pendekatan yang digunakan dalam menerapkan fungsi manajemen, serta 

berkembangnya tuntutan dan kebutuhan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang 

harus dipertimbangkan dalam penyelenggaraan manajemen. 

Menurut Siagian  (Sudjana, 2000:52) fungsi manajemen digolongkan  

ke dalam dua bagian utama, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap.  Fungsi 

pertama adalah semua fungsi manajemen yang harus secara mutlak 

dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan. Apabila salah satu fungsi tidak 

dilakukan maka kegiatan dalam organisasi akan terhambat atau mungkin akan 

gagal. Fungsi yang disebut kedua, pelengkap, ialah sebagai fungsi organik 

sehingga fungsi organik ini dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil 

guna. Ke dalam fungsi pelengkap ini termasuk antara lain kegiatan 

berkomunikasi dan memanfaatkan fasilitas pendukung untuk mencapai tujuan 

organisasi. Yang terpenting dari semua fungsi dalam pengelolaan/manajemen 

sebagaimana dikemukakan Weinbach  (Wibahawa, 2010:126) adalah “all the 

list suggest the effort of manage take a active role in shaping various aspect of 

the work environment”. Artinya kesemua fungsi manajemen tersebut ditujukan 

agar manajer memiliki peran aktif dalam mempengaruhi lingkungan kerjanya 
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Sesuai dengan perkembangannya, para pakar mengemukakan berbagai 

urutan fungsi manajemen sebagai berikut : 

Menurut Milles (Sudjana, 2000:53) dalam “management and public 

service”, mengklasifikasikan fungsi-fungsi manajemen ke dalam dua kategori  

yaitu: directing (pengarahan dan bimbingan) serta facilitating (pemberian 

bantuan). Sementara itu Sudjana (2000:56) mengemukakan 6  fungsi 

manajemen secara berurutan, yaitu : 

1. Perencanaan, merupakan  rangkaian  kegiatan  untuk menentukan tujuan  

umum (goals) dan tujuan  khusus (objectives) suatu organisasi. Setelah 

tujuan ditetapkan, perencanaan berkaitan dengan penyusunan pola, 

rangkaian, dan proses kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. 

2. Pengorganisasian, yaitu kegiatan mengidentifikasi dan memadukan 

sumber-sumber yang diperlakukan ke dalam kegiatan yang akan dilakukan 

dalam mencapai tujuan yang telah diteteapkan. 

3. Penggerakan, fungsi penggerakan ialah untuk mewujudkan tingkat 

penampilan dan partisipasi yang tinggi dari setiap pelaksana yang terlibat 

dalam kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Pembinaan, adalah  upaya untuk memelihara efisiensi dan efektivitas 

kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

5. Penilaian, merupakan upaya yang dilakukan untuk menghimpun , 

mengolah, dan menyajikan informasi untuk pengambilan keputusan yang 
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menyangkut justifikasi, perbaikan, penyesuaian, pelaksanaan dan 

pengembangan suatu kegiatan 

6. Pengembangan, adalah perluasan dan peningkatan kegiatan yang telah 

dan/ atau sedang dilakukan.  

Sedangkan menurut Suyadi (2011:75) fungsi manajemen dalam 

pendidkan anak usia dini terdiri dari empat hal, yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pengendalian atau kontrol dan pengawasan. Uraian-uraian 

berikut ini akan membahas fungsi manajemen secara umum tersebut kemudian 

menariknya kedalam fungsi manajemen pendidikan anak usia dini secara 

khusus. 

1. Perencanaan 

 Rencana adalah pemikiran atau gagasan mengenai tindakan yang 

akan dilakukan guna mencapai tujuan. Kedudukan perencanaan sangat 

penting dalam setiap kegiatan, termasuk penyelenggaraan pendidikan anak 

usia dini. Bahkan berhasil atau tidaknya sebuah kegiatan, tergantung pada 

matang atau tidaknya sebuah perencanaan. 

Perencanaan dalam arti yang lebih luas, khususnya perencanaan 

kelembagaan, perencanaan mencakup : visi misi dan fungsi organisasi, 

tujuan kelembagaan, strategi mencapai tujuan, dan hal-hal yang berkaitan 

dengan jalannya kegiatan. Sedangkan perencanaan yang lebih riil dan 

aplikatif, biasanya dilengkapi dengan time schedule atau penjadwalan. 

2. Pengorganisasian 
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Pengorganisasian adalah pembagian tugas secara profesional sesuai 

dengan kemampuan masing-masing sumber daya manusia dalam 

menjalankan tugasnya. Jadi setiap perencanaan harus diorganisasikan ke 

dalam lingkup-lingkup yang lebih kecil, sehingga semua komponen 

mendapat tugas sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. 

3. Kepemimpinan 

Tugas utama seorang pemimpin adalah mengantar seluruh 

komponen yang terlibat untuk meraih tujuan bersama. Ia harus mampu 

menjadi motivator sekaligus inspirator untuk kemajuan lembaga maupun 

organisasi yang dipimpinnya. Semua tugas utama tersebut akan bermuara 

pada maju atau mundurnya sebuah lembaga atau oragnisasi yang 

dipimpinnya.  

 Kepemimpinan lembaga pendidikan anak usia dini harus 

menyeimbangkan antara kondisi lepangan yang ada dengan inisiasi yang 

akan diusungnya serta rencana yang akan dilakukannya. Untuk dapat 

menjalankan tugas ganda ini, seorang manajer atau pemimpin harus 

mampu mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan kelembagaan kepada staf-

staf yang ada dibawahnya secara tepat, sehingga semua dapat ditangani 

oleh ahlinya masing-masing. 

4. Pengawasan 

Dalam konteks manajemen pendidikan anak usia dini pengawasan 

merupakan upaya kontrol terhadap semua komponen  kelembagaan dalam 

merealisasikan program-program pembelajaran. pengawasan dimaksudkan 
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untuk memotivasi, mengarahkan dan membantu memecahkan kendala di 

lapangan, sehingga sebuah program kelembagaan dapat berjalan secara 

lancar. 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 

dan PP Nomor 19 Tahun 2005, dan lebih dijabarkan dalam Permendiknas 

Nomor 19 Tahun 2007 bahwa “setiap satuan pendidikan wajib memenuhi 

standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional”, beberapa aspek 

standar pengelolaan pendidikan yang harus dipenuhi adalah meliputi: 

1. Perencanaan program  : dalam  kegiatan pengelolaan hal-hal yang 

dilakukan meliputi perumusan visi sekolah, misi sekolah, tujuan 

sekolah, rencana kerja sekolah. 

2. Pelaksanaan rencana kerja, yaitu tersedianya pedoman sekolah berupa 

struktur organisisi sekolah, pelaksanaan kegiatan, bidang kesiswaan, 

bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran, bidang pendidik dan 

tenaga kependidikan, bidang sarana dan  prasarana, bidang keuangan 

dan pembiayaan, budaya dan peran serta masyarakat dan kemitraan. 

3. Pengawasan dan evaluasi meliputi program pengawasan, evaluasi diri, 

evaluasi dan pengembangan, evaluasi pendayagunaan pendidik dan 

tenaga kependidikan, dan akreditasi sekolah. 

4. Kepemimpinan, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di dalam  satuan 

pendidikan yang ada. 

5. Sistem informasi manajemen dengan berbasis komputer/internet. 
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Dari uraian beberapa ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen , maka 

peneliti menyimpulkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaan pos 

pendidikan anak usia dini sebagai berikut : 

1. Perencanaan. Merupakan kegiatan yang pertama dan utama yang 

dilakukan oleh pengelola atau manajer dalam melaksanakan kegiatan yang 

akan dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

2. Kepemimpinan. merupakan kemampuan yang dimiliki pemimpin dalam 

mengatur dan mengelola kegiatan yang dilaksanakan agar berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

3. Pengorganisasian. Yaitu kemampuan seorang pengelola dalam pembagian 

dan pengaturan berbagai tugas serta kewajiban pelaksanaan kegiatan 

pengelolaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya 

yang ada. 

4. Evaluasi atau penilaian. Yaitu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan 

untuk mendapatkan perbaikan hasil terhadap kegiatan yang sudah, sedang 

dan akan dilaksanakan    

5. Pengawasan, merupakan kegiatan dalam pengelolaan yang melibatkan 

semua komponen dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan selalu 

dalam kontrol dan pengawasan, agar proses pengelolaan dapat berjalan 

sesuai dengan apa yang diharapkan     

6. Pembinaan dan pengembangan. Dalam proses pengelolaan langkah akhir 

yang dilakukan terhadap semua kegiatan yang telah maupun belum 

terlaksana dengan menjaga keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan 
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yang sudah ada dan mengembangakan segala kegiatan yang 

pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dalam pengelolaan 

kegiatan. 

2.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita. 

2.2.1. Pengertian Peran Kader Bina Keluarga Balita 

Peran merupakan suatu tindakan atau perlakuan seseorang terhadap hak 

dan kewajibannya di masyarakat. Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2007:845) “peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. 

Sementara itu menurut Soekanto (2012:212) peranan merupakan aspek dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan 

mencakup tiga hal, yaitu meliputi : (1) Peranan meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peratuaran yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat,  (2) Peran dalam suatu konsep 

perihal apa yang bisa dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi, 

(3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat. 

Menurut Banton; Katz & Kahn mendefinisikan “peran” atau “role” 

sebagai “the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of 

a particular position, which are determined by the role incumbent and the role 

senders within and beyond the organization’s boundaries.” Batasan dan 

seperangkat harapan yang diterapkan melalui  peran dalam posisi tertentu, yang 



33 
 

 
 

ditentukan oleh incumbent peran dan pengirim peran dalam dan di luar batas-

batas organisasi ( Bauer,  2003: 54).  Selain itu, Robbins (2001: 227) 

mendefinisikan peran sebagai “a set of expected behavior patterns attributed to 

someone occupying a given position in a social unit.” seperangkat pola 

perilaku yang diharapkan berkaitan dengan seseorang yang menduduki posisi 

tertentu dalam unit sosial  (Jodenmot, 2012:1) 

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu 

komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi.  

Di sini secara umum „peran‟ dapat didefinisikan sebagai “expectations about 

appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)”.  Ada dua jenis 

perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role perception: 

yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau 

dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku 

atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu 

cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu.  Dengan 

peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu 

komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk 

bekerja.  Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran 

tersebut telah didefinisikan dengan jelas. 

Menurut Thompson (Ariesta, 2011:52) definisi mengenai peran adalah: 

“role theory attempts to explain the interactions between individuals 

in organizations by focusing on the  roles the play. Role behavior is 

influenced by role expetations for appropriate behavior in that position, 

and changes in role. 

(Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antara individu dalam 

organisasi dengan fokus pada peran yang mereka mainkan. Perilaku 

http://jodenmot.wordpress.com/2012/12/29/toeri-peran-pengertian-definisi/#comment
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peran dipengaruhi oleh harapan untuk perilaku yang tepat di posisi itu, 

dan perubahan perilaku peran terjadi melalui proses pengiriman dan 

penerimaan peran)” 

 

Sedangkan James (Kartini, 2004:493) mengartikan role (peranan) adalah 

fungsi atau tingkah laku yang diharapkan ada pada individu atau yang 

menjadi ciri/sifat pada dirinya. Ahmadi (2009:106) membedakan peranan 

menjadi dua yaitu peranan sosial dan peranan individual. 

- Peranan sosial adalah pengharapan-pengharapan kemasyarakatan 

(sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status 

tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. 

- Peranan Perseorangan (Individual) yaitu pengaharapan-pengharapan 

tingkah laku didalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat-sifat 

khusus dari individu-individu itu sendiri.  

Kader  merupakan seseorang yang mempunyai kerelaan untuk ikut serta 

dalam kegiatan dimasyarakat atas dasar dorongan diri sendiri. Kader berasal 

dari bahasa Yunani cadre yang berarti bingkai. Bila dimaknai secara lebih 

luas yaitu orang yang mampu menjalankan amanat, memiliki kapasitas 

pengetahuan dan keahlian, pemegang tongkat estafet sekaligus membingkai 

keberadaan dan kelangsungan suatu organisasi. Dalam pedoman Kelompok 

kerja BKB Prov. Jateng (Ariesta, 2011:53) Kader merupakan tenaga sukarela 

yang berasal dari tokoh masyarakat sekitar dan mendapatkan kepercayaan 

dari masyarakat setempat merasa terpanggil untuk melaksanakan, 

mengembangkan kegiatan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Jadi 
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Kader adalah warga masyarakat setempat yang dipilih dan diamanati oleh 

masyarakat untuk menjalankan tugas tertentu dan bekerja secara sukarela. 

Bina Keluarga Balita adalah  adalah wadah kegiatan keluarga yang 

mempunyai balita-anak, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan orangtua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lain untuk 

mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi 

fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial, dan moral untuk 

mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka 

meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber-KB bagi pasangan 

usia subur (PUS) anggota kelompok kegiatan. (Panduan operasional BKB, 

2009:4)  

Kader Bina Keluarga Balita adalah anggota masyarakat yang bekerja 

secara sukarela dalam membina dan memberikan penyuluhan kepada orang 

tua tentang bagaimana cara merawat dan mengasuh anak dengan baik dan 

benar. (Bahan penyuluhan BKB, 2013:5).  

Dalam satu kelompok Bina Keluarga Balita yang dibagi dalam 

kelompok umur, maka masing-masing kelompok umur idealnya mempunyai 

2-3 kader. Dari 2-3 kader tersebut dipilih : satu orang sebagai kader inti, satu 

orang sebagai kader piket dan satu orang sebagai kader bantu dengan tugas 

sebagai berikut : 

1. Kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi 

kepada orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan 

2. Kader piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya 



36 
 

 
 

3. Kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan atau kader 

piket demi kelancaran tugas mereka, dan dapat menggantikan tugas 

apabila kader inti/ piket berhalangan hadir 

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan 

bahwa Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kedudukan atau 

perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dengan sukarela 

yang memberikan pembinaan dan penyuluhan  terhadap keluarga balita dalam 

upaya membina tumbung kembang anak secara optimal. 

2.2.2. Syarat-syarat Kader Bina Keluarga Balita 

Syarat-syarat kader Bina Keluarga Balita menurut buku panduan kader 

(2013:6) yaitu : 

1. Laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan, mempunyai minat 

terhadap anak. 

2. Paling sedikit dapat membaca dan menulis, menguasai bahasa Indonesia 

dan bahasa daerah setempat. 

3. Bersedia sebagai tenaga sukarela. 

4. Bersedia dilatih sebelum melaksanakan tugas. 

5. Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik 

Sedangkan menurut pedoman kelompok kerja (pokja)  Bina Keluarga 

Balita (BKB) Prov. Jateng (Ariesta, 2011:53)  menyebutkan bahwa prasyarat 

keder BKB adalah: 

1). Diutamakan wanita berumur 20-24 tahun dan telah mengikuti KB. 

2). Sehat jasmani dan Rohani. 
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3). Bertempat tinggal di lokasi kegiatan. 

4). Dapat membaca dan menulis serta menguasai bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah setempat. 

5). Sebaiknya mempunyai pengalaman sebagai kader. 

6). Bersedia mengikuti latihan BKB sesuai dengan petunjuk yang 

ada/diterapkan. 

7). Bersedia menjalankan tugas-tugas kader BKB dengan penuh tanggung 

jawab. 

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat 

menjadi kader Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain : 

- Laki-laki atau perempuan tinggal di lokasi kegiatan. 

- Sehat ( jasmani dan rohani) serta memiliki minat terhadap anak. 

- Dapat membaca dan menulis serta menguasai bahasa Indonesia dan bahasa 

daerah setempat. 

- Mampu berkomunikasi dengan orang tua balita secara baik 

- Bersedia mangikuti pelatihan BKB. 

- Bersedia menjadi tenaga sukarela dan bertanggung jawab dalam 

menjalankan tugas. 
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2.2.3. Tugas Kader Bina Keluarga Balita 

Penjelasan  mengenai kader Bina Keluarga Balita (BKB) menurut 

Evans dan Stansbery (Ariesta, 2011:55) yaitu : 

“The BKB programme design involves the recruitment and training 

of 10 kader members who work as a team and divide the work as 

follow : 5 kaders are assigned to work with parents and 5 kaders 

facilitate the activities for the children. The kaders use BKB how to 

play with their children and stimulate their child’s development 

(rancangan program BKB melibatkan perekrutan dan pelatihan dari 

10 anggota kader yang bekerja sebagai tim dan membagi pekerjaan 

sebagai berikut : 5 kader ditugaskan untuk bekerja dengan orang tua 

dan 5 kader memfasilitasi kegiatan untuk anak-anak. Para kader 

BKB menggunakan buku-buku dan satu set mainan dan bahan 

pembelajaran untuk mengajarkan ibu cara bermain dengan anak-

anak mereka dan merangsang perkembangan anak mereka).” 

 

Menurut bahan penyuluhan Bina Keluarga Balita (2013:6) tugas kader 

Bina Keluarga Balita antara lain: 

1) Memberikan penyuluhan sesuai dengan materi yang telah 

ditentukan. 

2) Mengadakan pengamatan perkembangan peserta BKB dan anak 

balitanya. 

3) Memberikan pelayanan dan mengadakan kunjungan rumah. 

4) Memotivasi orang tua untuk merujuk anak yang mengalami 

masalah tumbuh kembang anak. 

5) Membuat laporan kegiatan. 

Sedangkan dalam  pedoman  kelompok kerja (pokja) Bina Keluarga 

Balita (BKB) Prov Jateng  (Ariesta, 2011:55) tugas-tugas kader BKB, sebagai 

berikut : 

1). Menyelenggarakan pertemuan pemyuluhan dan alat bantu yaitu 
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Alat Permainan Edukatif (APE). 

2). Melakukan kegiatan pengamatan perkembangan badan ibu dan 

anak. 

3). Mengadakan kunjungan rumah. 

4). Membantu ibu dalam memecahkan masalah dalam mengasuh dan 

merawat anak. 

5). Membuat catatan dan laporan kegiatan.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa tugas kader Bina Keluarga Balita (BKB) 

antara lain : 

- Memberikan penyuluhan kepada orang tua balita. 

- Mengamati tumbuh kembang ibu dan anak peserta BKB. 

- Melakukan kunjungan rumah bila diperlukan. 

- Membantu ibu dalam pemecahan masalah mengenai tumbuh 

kembang anak dan melakukan kunjungan rumah. 

- Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan Bina Keluarga 

Balita yang sudah dilaksanakan. 

2.2.4. Peran Kader Bina Keluarga Balita 

Berdasarkan buku Panduan Kader Bina Keluarga Balita (BKKBN, 

2008:5) kader Bina Keluarga Balita mempunyai peran sangat menentukan 

dalam kegiatan BKB, yaitu : 

1. Menyusun jadwal kegiatan  

Jadwal kegiatan disepakati bersama anggota kelompok BKB 

dan pengelola menyangkut : waktu, tempat dan materi pertemuan 
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2. Menyelenggarakan pertemuan 

Sesuai jadwal kegiatan yang telah disepakati, maka kader 

menyelenggarakan pertemuan dengan orang tua yang mempunyai 

anak balita. Untuk kelancaran penyelenggaraan pertemuan tersebut 

langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : 

- Melakukan koordinasi dengan petugas lapangan dan kader 

lainnya 

- Mempersiapkan tempat pertemuan dan undangan 

3. Menjadi fasilitator dalam pertemuan dan diluar pertemuan 

Di dalam pertemuan, selain sebagai fasilitator (orang yang 

memberikan penyuluhan), kader dapat pula bertindak sebagai 

penghubung tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas/tenaga 

profesional dari sektor terkait yang akan menjadi pembicara atau 

narasumber 

Diluar pertemuan kader melakukan kunjungan rumah untuk 

mengetahui permasalahan yang mungkin ada dalam keluarga tentang 

pertumbuhan dan perkembangan anak balita, untuk dicarikan upaya 

pemecahan masalah atau mengunjungi keluarga yang mempunyai 

anak balita yang tidak hadir dalam pertemuan BKB, selanjutnya 

dimotivasi untuk hadir dalam pertemuan 

4. Melakukan rujukan  

Kader membantu keluarga yang mempunyai permasalahan 

tentang pertumbuhan dan perkembangan anak balita di tempat 
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rujukan seperti pusat pelayanan kesehatan atau para ahli dibidang 

perkembangan anak 

5. Pencatatan dan pelaporan 

- Pencatatan dan pelaporan yang dilakukan kader mengikuti 

pencatatan pelaporan yang ada 

- Selanjutnya hasil pencatatan tersebut dilaporkan kepada petugas 

yang membina kelompok BKB 

2.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Pos PAUD 

Dalam penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini, keberhasilan 

yang dicapai pasti tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung 

didalamnya. Menurut Kamil (2009:208) ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi pengembangan pendidikan non formal meliputi :  

a. Pengelolaan dan perencanaan PNF  

b. Struktur Organisasi  

c. Pemahaman tentang siklus pengelolaan program  

d. Kualitas sumber daya  

e. Mobilisasi sumber-sumber dan membangun networking  

f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan program  

g.Mengembangkan program pembelajaran  

Sementara dalam Pendidikan anak usia dini Faktor yang Berperan 

Penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia 

Dini (PAUD) adalah pendidik, pengelola dan peran serta orang tua dan 

masyarakat (Depdinkas, 2006 : 17) :  
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a.  Pendidik 

 

Pendidik anak usia dini adalah profesional yang bertugas 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil 

pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan 

anak didik. Pendidik kelompok bermain harus memiliki kualifikasi sebagai 

berikut: (1) memiliki kualifikasi akademik minimal SLTA sederajat; (2) 

mendapat pelatihan pendidikan anak usia dini; (3) memahami dan menyayangi 

anak; (4) memahami tahapan tumbuh kembang anak; (5) memahami prinsip-

prinsip pendidikan anak usia dini; (6) memiliki kemampuan dalam mengelola 

(merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, membuat laporan) 

kegiatan/proses pembelaajran pendidikan anak usia dini; (7) diangkat secara 

sah oleh pengelola kelompok bermain; dan (8) sehat 

b.  Pengelola 

Pengelola hendaknya memiliki kualifikasi sebagai berikut: 1) Pendidikan 

minimal SLTA atau sederajat. Memiliki kemampuan dalam mengelola 

program kelompok bermain secara profesional, 2) Memiliki kemampuan 

dalam melakukan koordinasi dengan tenaga pendidik, instansi terkait dan 

masyarakat, 3) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat dan 

anak didik serta orangtuanya, 4) Memiliki tanggung jawab moril 

mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan kelompok bermain yang 

dikelolanya. 

c. Peran Serta Orang tua dan Masyarakat 
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Lembaga pendidikan harus menjalin hubungan kerjasama dengan orang 

tua peserta didik. Karena orang tua memiliki peranan penting dalam 

pendidikan dan kemajuan sekolah hal tersebut karena peserta didik 

dipengaruhi oleh latar belakang keluarga seperti sosila ekonomi, ras, etnis dan 

struktur keluarga. Oleh karenanya ketika ada parktik di sekolah seperti 

kegiatan atau program yang sering dilakukan di sekolah hendaknya 

mengikutsertakan sebab peran orang tua dapat menolong dan meningkatkan 

partisipasinya. 

2.4. Kerangka Berfikir 

Pendidikan anak usia dini merupakan bentuk layanan pendidikan  yang 

diberikan kepada anak dari usia nol sampai enam tahun untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak baik psikomotorik, kognitif, dan 

afektif secara optimal. Dalam Pendidikan anak usia dini dapat di 

selenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal. 

Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal : TK, RA, atau bentuk lain 

yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal : KB, 

TPA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan informal : pendidikan keluarga atau pendidikan yang 

diselenggarakan oleh lingkungan. Pos Pendidikan anak usia dini adalah bentuk 

layanan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sejenis (nonformal) bagi anak 

yang berusia 4 (empat) hingga 6 (enam) tahun yang penyelenggaraannya 

terintegrasi dengan layanan Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan 

Terpadu (Posyandu) yang ditujukan bagi masyarakat dalam kelompok 
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ekonomi menengah. Pos PAUD merupakan  layanan yang membentuk 

generasi yang mempunyai arah dan tujuan jelas kedepan, serta 

mengoptimalkan setiap potensi yang dimiliki anak.    

Dalam prosesnya Pos Pendidikan anak usia dini dibina dibawah 

naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Kegiatan Pos Pendidikan anak usia 

dini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan  tujuan yang diharapkan 

apabila dikelola dengan baik. 

Pengelolaan Pos Pendidikan anak usia dini tidak terlepas dari peran 

Kader Bina Keluarga Balita (BKB), kader merupakan anggota masyarakat 

yang menjalankan tugas tertentu dengan penuh tanggung jawab dan sukarela.  

Dengan demikian  kader BKB memiliki peranan yang cukup besar dan 

penting  dalam memberikan  pembinaan dan pengawasan terhadap tumbuh 

kembang anak secara optimal serta dalam pengelolaan Pos PAUD.  

Dalam menjalankan perannya, kader BKB tidak terlepas dari faktor 

pendukung dan penghambat jalannya kegiatan pengelolaan Pos Pendidikan 

anak usia dini.  
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Gambar 2.1. Bagan “Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Pengelolaan 

Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga.” 

 

PAUD 
PENGELOLAAN 

POS PAUD 
PERAN 

KADER BKB 

FAKTOR PENGHAMBAT 

FAKTOR PENDUKUNG 



 
 

46 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan yang dikaji yaitu, mengenai Peran 

Kader Bina Keluarga Balita dalam Pengelolaan Pos Pendidikan Anak Usia 

Dini, maka penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode 

penelitian ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut 

juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut juga sebagai 

metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif. Menurut Bodgan dan Biklen (Moleong, 2012:8-13) bahwa 

penelitian kualitatif memiliki lima ciri-ciri yakni: 1) Dilaksanakan dengan 

latar alami, karena merupakan alat penting adalah adanya sumber data yang 

langsung dari peristiwa, 2) Bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan 

berbentuk kata-kata atau gambar dari pada angka, 3) Lebih condong atau 

memperhatikan proses daripada hasil atau produk semata, 4) Dalam 

menganalisis data cederung dengan cara induktif, 5) Lebih mementingkan 

tentang makna (esensial). 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sabagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik 
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pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat 

induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2010:1). Alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif karena : a) 

penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting), b) data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata/gambar dan bersifat kualitatif, c) lebih 

mementingkan proses dari pada hasil. 

3.2.  LokasiPenelitian 

Lokasi penelitian ini yaitu di Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Alasan dipilihnya Pos PAUD Kasih Ibu 

sebagai lokasi penelitian karena pada Pos PAUD Kasih Ibu memiliki jumlah 

peserta yang cukup banyak dibandingkan dengan kelurahan yang lain serta 

mudah dijangkau oleh peneliti dan belum pernah diadakan penelitian yang 

serupa khususnya mengenai Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam 

Pengelolaan Pos PAUD. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah narasumber utama yang bisa memberikan 

informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang 

menjadi subjek penelitian ini adalah 5 orang Kader Bina Keluarga Balita dan 1 

orang Pengelola Pos PAUD Kasih Ibu. 

3.4. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, peran 

kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 
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Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, dan Faktor yang 

mendukung dan menghambat kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan 

Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga. 

3.5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam 

Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer 

dan sumber data sekunder. 

3.5.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2010:62). Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Kader Bina Keluarga Balita dan keluarga balita Pos 

PAUD Kasih Ibu. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan 

pengamatan. 

3.5.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

dokumen. (Sugiyono, 2010:62). Sumber data sekunder pada penelitian ini 

diperoleh dari melalui dokumentasi Pos PAUD Kasih Ibu. 

3.6. TeknikPengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam penelitian. 

Penelitian ini dalam proses pengumpulan data menggunakan metode : 
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3.6.1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Metode ini digunakan untuk memperoleh 

data yang akurat tentang keadaan di lapangan dengan melakukan pengamatan 

langsung. Marshall(Sugiyono, 2010:64) menyatakan bahwa “throght 

observation, the reshearcher learn about behavior and the meaning attached 

to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dari penelitian tersebut. Sanafiah (Sugiyono, 2010:64) 

mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi 

(participantobservationt), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar 

(overtobservation dan covert observation), dan observasi yang tak terstruktur 

(unstructured observation). Selanjutnya Spradle(Stainback, Sugiyono, 

2010:64), membagi observasi berpartisipasi menjadi empat, yaitu pasive 

participation, moderate participation, active participation, dan complete 

participation. 

5. Observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Observasi ini digolongkan menjadi empat yaitu: 

a. Partisipasi aktif (passive participation), peneliti datang 

ditempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan 
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b. Partisipasi moderat (moderate participatipation), peneliti 

dalam mengumpulkan data observasi partisipatif dalam 

kegiatan, tetapi tidak semuanya 

c. Partisipasi aktif (active participation), dalam observasi ini 

peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, 

tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

d. Partisipasi lengkap (complete participation), peneliti sudah 

terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan narasumber. 

6. Observasi terus terang atau tersamar, yaitu peneliti dalam pengumpulan 

data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus 

terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau 

suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan 

7. Observasi tak berstruktur, yaitu observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. 

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi 

partisipasi moderat dan observasi terus terang karena dalam penelitian ini 

peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/kenyataan lapangan dan 

bekerja sama dengan sumber data dalam beberapa kegiatan sehingga dapat 

memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti serta 

dengan menggunakan pedoman observasi sebagai alat ukur dalam melakukan 

observasi.  
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3.6.2. Wawancara  

Wawancara/interview merupakan kegiatan pnegumpulan data dalam 

penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi secara langsung. 

MenurutEsterberg (Sugiyono, 2010:72) mendefinisikan interview sebagai 

berikut. “a meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resulting in communication and joint construction of 

meaing about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Sementara itu 

menurut Prastowo (2011:212) wawancara adalah suatu metode pengumpulan 

data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara langsung untuk 

bertukar informasi dan ide dengan tanya jawab secara lisan sehingga dapat 

dibangun makna dalam suatu topik tertentu.  

Macam-macam wawancara menurut Esterbeg (Sugiyono, 2010:72) yaitu: 

3.6.2.1. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, 

bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang 

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan 

wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. 

3.6.2.2. Wawancara semiterstruktur 

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 
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dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingklan dengan 

wawancara terstruktur. 

3.6.2.3. Wawancara tak berstruktur 

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk melakukan wawancara 

terstruktur untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. Wawancara diajukan pada pengelola Pos PAUD Kasih Ibu dan 

Kader BKB untuk memperoleh data mengenai pengelolaan Pos PAUD Kasih 

Ibu, peran kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu, serta faktor 

pendukung dan penghambat kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih 

Ibu. 

3.6.3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, ceita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa (Sugiyono, 2010:82).  

Alasan memilih teknik dokumentasi adalah karena dokumentasi 

merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang telah 

berlangsung dan mudah didapatkan, untuk memperkuat data-data primer dari 

wawancara pada responden. Data dari dokumen memiliki tingkat kepercyaan 
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yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan. Dan dokumentasi sebagai sumber 

data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas subyek penelitian, 

sehingga dapat mempercapat proses penilaian. Data yang diperoleh dengan 

teknik dokumentasi. 

3.7. Keabsahan Data 

Menurut Afifuddin (2009:143) dalam metodologi penelitian kualitatif, 

ada empat kriteria yang berhubungan dengan keabsahan data, yaitu: 

1. Keabsahan konstruk (construct validity) 

Keabsahan konstruk (konsep) berkaitan dengan suatu kepastian bahwa 

yang berukur benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan 

ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu 

caranya adalah proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Patton, ada 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai 

keabsahan, yaitu : 

a. Triangulasi data 

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih 

dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang 

berbeda 

b. Triangulasi pengamat 

Adanya pengamat yang turut memeriksa hasilpengumpulan data.  
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c. Triangulasi teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa 

data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

d. Triangulasi metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, metode 

wawancara dan metode observasi. 

2. Keabsahan Internal (internal validity) 

Keabsahan internal merupakan konsep yang mengacu pada seberapa 

jauh kesimpulan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Keabsahan ini 

dapat dicapai melalui proses analisis dan interpretasi yang tepat 

3. Keabsahan eksternal (eksternal validity) 

Keabsahan eksternal mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat 

digeneralisasikan pada kasus lain. Walaupun dalam penelitian kualitatif tidak 

ada kesimpulan yang pasti, dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif 

memiliki keabsahan eksternal terhadap kasus-kasus lain selama kasus tersebut 

memiliki konteks yang sama. 

4. Keajegan 

Keajegan merupakan konsep yang mengacu pada seberapa jauh 

penelitian berikutnya akan mencapai hasil yang sama apabilapenelitian yang 

sama dilakukan kembali. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan 

pertimbangan bahwa untuk memperoleh data yang benar-benar valid, 

informasi dari subyek harus dilakukan cross-check dengan subyek lain. 
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Adapun triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) 

membandingkan pendapat dari pengelola dengan pendapat atau pandangan 

seseorang yang disampaikan kader BKB, dan (3) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Prosedurnya yaitu peneliti 

membandingkan antara data hasil observasi pengamatan, wawancara, dan 

dokumentasi. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution (Sugiyono,  2010:89) menyatakan “Analisis telah 

mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis 

data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori 

yang grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih 

difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berlangsung 

bersamaan dengan pengumpulan data. Maka langkah-langkah yang ditempuh 

adalah :  

a. Reduksi data  

Reduksi data yaitu pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-
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catatan dan tertulis di lapangan dengan tujuan untuk memudahkan 

pemahaman terhadap data yang terkumpul.  

b. Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Dengan demikian, kemungkinan dapat mempermudah gambaran seluruhnya 

atau bagiantertentu dari aspek yang diteliti. Dengan demikian kemungkinan 

dapat mempermudah gambaran seluruhnya atau bagian tertentu dari aspek 

yang diteliti.  

c. Simpulan/verifikasi  

Simpulan atau verifikasi yaitu sebagian dari suatu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Simpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman 

terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan 

mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.  

Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang terkait pada saat 

sebelum dan sesudah pengumpulan data. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Analisis Data

Pengumpulan Data 

Simpulan / Verifikasi Reduksi Data 

Penyajian Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1.  Sejarah  berdirinya Pos PAUD Kasih Ibu 

Pos PAUD Kasih Ibu merupakan salah satu lembaga Pendidikan Anak 

Usia Dini yang berada di Jalan Kenteng RT 4 RW 5 Kelurahan Tegalrejo, 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga. Awal berdirinya mulai tahun 2001, 

pada saat itu belum menjadi Pos PAUD karena awal mula kegiatan yang  

berjalan adalah Bina Keluarga Balita yang sasaran utamanya adalah orang tua 

yang memiliki anak balita. Dalam layanan kegiatan Bina Keluarga Balita 

terdapat pengelompokan umur dan setiap kader memegang masing-masing 

kelompok umur. Pada awal-awal kegiatan antusias peserta sangat rendah 

sekali sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak dapat terjadwal dengan baik 

dan kurang berkembang, kader dan pendiri Pos Paud tidak putus asa dengan 

keadaan tersebut. Kader selalu berusaha memberikan pengertian kepada 

peserta untuk ikut aktif dalam kegiatan yang dilaksanakan, terkadang kader 

membagikan makanan untuk menarik peserta agar mengikuti kegiatan Bina 

Keluarga Balita.  

Setelah berkembangnya waktu dan atas usaha keras dari kader, peserta 

semakin bertambah dan kegiatan Bina Keluarga Balita menjadi program yang 

terintegrasi dengan Posyandu dan Pos Pendidikan Anak Usia Dini. Pada 

awalnya dibentuk 2 Pos Paud di kelurahan Tegalrejo, namun karena kurang 

berkembang Pos Paud yang satu tidak dapat berjalan dan hanya Pos Paud 
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Kasih Ibu yang tetap berjalan. Kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu 

dulunya hanya sehari dalam seminggu, setelah berjalan beberapa tahun 

mengalami perkembangan dan program layanan Pos Paud di lingkungan RT 5 

RW V, Kenteng Tegalrejo berjalan 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari 

selasa dan kamis. Dan masih aktif hingga sekarang. 

4.1.2. Visi Misi Pos PAUD Kasih Ibu 

Visi  : 

Mendidik dan mengasuh anak dengan penuh Kasih serta membimbing 

orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak 

Misi : 

- Mendidik anak agar menjadi aktif, sehat, cerdas dan ceria 

- Mengembangkan bakat dan potensi anak agar tumbuh kembang secara 

optimal 

- Membimbing orang tua dalam mengasuh dan mengawasi tumbuh 

kembang anak 

4.1.3.  Kepengurusan Pos PAUD Kasih Ibu 

Pengelolaan kegiatan Pos PAUD Kasih Ibu adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1  Pengurus Pos PAUD Kasih Ibu 

NO NAMA JABATAN ALAMAT 

1. 

2. 

3. 

Padmi 

Wahyu mulyani 

Sudarti   

Pengeloa 

Sekretaris 

Bendahara 

Kenteng, Tegalrejo 

Kenteng, Tegalrejo 

Kenteng, Tegalrejo 
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Pos Paud Kasih Ibu memiliki 5 Kader, Kader tersebut antara lain : 

Tabel 4.2 Kader BKB Pos PAUD Kasih Ibu 

NO Nama Alamat Usia Pekerjaan Pendidikan 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Anna Siti R 

Siti Nur K. 

Fitriyanti 

Wahyu M. 

Sudarti 

Kenteng RT 4/V  

Kenteng RT 4/V  

Kenteng RT 5/V  

Kenteng RT 5/V  

Kenteng RT 1/V  

26 th 

40 th 

33 th 

46 th 

50 th 

Ibu rumah 

tangga 

Ibu rumah 

tangga 

Ibu rumah 

tangga 

Ibu rumah 

tangga 

Ibu rumah 

tangga 

SMA 

SMA 

SMP 

SPG 

SMA 

4.1.4. Sarana Prasarana Pos PAUD Kasih Ibu  

Dari hasil observasi dapat diketahui sarana prasarana yang terdapat 

pada Pos PAUD Kasih Ibu antara lain : 

Tabel 4.3 Sarana Prasarana Pos PAUD Kasih Ibu 

NO Jenis Fasilitas Jumlah Kondisi 

1.  Rincian Bangunan   

 
a. Ruang kelas 1 Baik 

b. Tempat cuci tangan 1 Cukup 

2. Sarana / fasilitas belajar   

 

a. Kursi belajar 5 Baik 

b. Meja belajar 5 Baik 

c. Almari 2 Baik 

 

d. Papan tulis 1 Baik 

e. BKB Kit 2 Baik 

f. APE indoor 15 Baik 

g. APE outdoor 3 Baik 

h. Mini compo 1 Baik 

i. Microphone 1 Baik 

(Sumber: data primer observasi check list) 
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4.1.5. Gambaran Umum Pos PAUD Kasih Ibu  

Kegiatan Pos PAUD Kasih Ibu dilaksanakan di sebuah ruangan yang 

dahulu merupakan warung makan milik warga setempat, namun karena 

kepedulianyya terhadap dunia pendidikan khususnya pendidikan anak usia 

dini. Warga tersebut secara sukarela menghibahkan warung miliknya untuk 

dijadikan sebagai ruang kelas Pos PAUD. Ruangan Pos PAUD Kasih Ibu 

memiliki ukuran 4x6 m dengan keadaan lantai dan dinding bangunan yang 

terawat dengan baik. Pos PAUD Kasih Ibu berada di Kenteng RT 4 RW V 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, berada di tepi 

jalan utama yang menghubungkan kelurahan Argomulyo dengan Kelurahan 

Noborejo. Kegiatan Pos Paud Kasih Ibu juga memanfaatkan Alat Permainan 

Edukatif (APE) antara lain : Puzzle, tanda lalu lintas, rumah adat, balok, pensil 

warna, bola tangan, pohon angka dan huruf. Serta permainan luar ruangan 

yaitu prosotan dan ayunan. Jadwal kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu 

dilaksanakan setip hari selasa dan kamis dari pukul 08.00 WIB – 09.30 WIB. 

Peserta di Pos PAUD Kasih Ibu berjumlah 25 anak dan berasal dari 

lingkungan sekitar Kenteng kelurahan Tegalrejo. 

4.1.6.  Gambaran Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini berjumlah 5 Kader BKB. Sedangkan 

informan dalam penelitian ini adaah pengelola Pos PAUD Kasih Ibu.  

4.1.5.1. Pengelola Pos PAUD Kasih Ibu 

Sebuah organisasi atau lembaga akan dapat berjalan sebagaimana 

mestinya dan dapat mencapai tujuannya apabila unsur-unsur yang terlibat di 
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dalam suatu sistem operasional penyelenggaranya. Berkaitan dengan 

penyelenggara program Pos Pendidikan Anak Usia Dini, maka orang yang 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan Pos PAUD Kasih 

Ibu yaitu Ibu Padmi, beliau adalah pendiri sekaligus pengelola Pos PAUD 

Kasih Ibu. Sebagai seorang penyelenggara Pos PAUD tentunya banyak hal 

yang ia ketahui mengenai pengelolaan yang ia aplikasikan di Pos Paud Kasih 

Ibu dan peranan Kader dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu. 

4.1.5.2. Kader BKB Pos PAUD Kasih Ibu  

Keberadaan kader juga merupakan faktor yang cukup penting dalam 

pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu, Kader  BKB di Pos PAUD antara lain 

Fitriyanti, Siti Nur Khayati, Sudarti yang merupakan kader seklaigus bertugas 

menjadi bendahara dalam kepengurusan Pos PAUD Kasih Ibu, Siti Anna R., 

Wahyu Mulyani yang menjadi kader sekaligus merangkap menjadi Sekretaris 

di Pos PAUD Kasih Ibu. Kelima Kader dirasa cukup dalam membantu peneliti 

karena memiliki cukup informasi dan pengelaman dalam pengelolaan Pos 

PAUD Kasih Ibu. 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Pengelolaan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu Tegalrejo  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Salatiga, terdapat suatu 

rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan yaitu mulai dari 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penilaian, pembinaan hingga proses  

pengembangan. Pengelolaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 
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oleh seseorang atau kelompok dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

menggerakkan, mengendalikan dan mengembangkan terhadap segala sumber 

daya, sarana dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.  

Tahapan dalam pengelolaan yang pertama adalah perencanaan, 

perencanaan merupakan kegiatan yang pertama dan utama yang dilakukan 

oleh pengelola atau manajer dalam melaksanakan kegiatan yang akan 

dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan 

informasi dan hasil penelitian yang diperoleh dari Pihak Pengelola dan Kader 

Pos Paud Kasih Ibu, perencanaan yang dilaksanakan pada Pos PAUD Kasih 

Ibu tidak dilakukan dengan baik dan tidak terencana dengan sistematis. 

Berikut penuturan ibu PM 

“untuk perencanaan memang idealnya tertulis ya mas, tapi karena 

dalam perencanaan kegiatan kader yang memiliki peran penting jadi 

saya tidak bisa memaksa untuk membuat perencanaan dilakukan 

harian, mingguan dan bulanan. Karena kader juga bekerja dengan 

sukarela mas, mau berangkat saja saya sudah bersyukur mas...” 

Hal serupa juga dijelaskan oleh  FT 

“sebelum kegiatan pembelajaran pasti ada acuan yang harus dibuat 

oleh kader yang dibantu oleh pengelola” 

Jadi dalam melaksanakan perencanaan kegiatan pembelajaran Pos 

PAUD Kasih Ibu tidak memiliki sistematika yang jelas, karena merupakan 

lembaga nonformal dan perencanaan kegiatan dilakukan oleh kader yang 

mempunyai tugas lain diluar tugasnya menjadi kader 

Dari perencanaan yang ada proses selanjutnya adalah menetapkan 

tujuan. Tujuan Pos PAUD sendiri adalah untuk mendidik dan mengoptimalkan 
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tumbuh kembang anak serta membimbing orang tua dalam mengasuh anaknya 

sesuai dengan tumbuh kembang anak.  

 Tujuan yang akan dicapai dalam penyelenggaraan Pos PAUD Kasih 

Ibu adalah untuk memberdayakan ibu-ibu di sekitar lingkungan Tegalrejo dan 

selain itu mendidik anak balita yang ikut orang tuanya agar potensi dan 

tumbuh kembangnya dapat berjalan dengan optimal 

Berikut petikan wawancara dengan ibu PM 

“pada awalnya tujuan dari Pos PAUD Kasih Ibu ini untuk 

memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah Kenteng 

Tegalrejo mas, karena dulu kegiatannya adalah BKB. Setelah 

berjalan beberapa tahun akhirnya kami membentuk Pos PAUD 

Kasih Ibu agar anak balita yang ikut kegiatan di BKB juga mendapat 

pendidikan yang sama dengan orang tuanya serta potensi yang 

dimiliki anak dapat berkembang secara optimal” 

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu, 

juga tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam membimbing peserta 

didik. Metode pembelajaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini mencakup 

beberapa aspek, antara lain : Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak dan 

anak harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, materi yang 

disampaikan bersifat terpadu dan menyeluruh, fleksibel yaitu dapat 

menggabungkan beberapa metode yang ada sesuai dengan keadaan dan 

perkembangan anak, pendidik harus memahami perbedaan setiap individu, 

kegiatan pembelajaran harus bersifat menggembirakan yaitu melalui bermain, 

bercerita, karyawisata, bercakap-cakap, dan demonstrasi serta kegiatan juga 

harus bersifat tanggung jawab yaitu melalui metode proyek dan pemberian 

tugas.  
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Metode yang digunakan pada Pos PAUD Kasih Ibu tidak hanya 

menggunakan satu metode saja, dan lebih bersifat variatif karena tidak ada 

metode yang paling tepat digunakan dalam sebuah pembelajaran 

Berikut penuturan ibu PM 

“yang jelas untuk metode semua sama saja mas, tidak ada yang 

paling baik. Kami menggunakan berbagai metode dan variatif dalam 

memanfaatkan metode yang ada mas, terkadang juga hanya 

memanfaatkan bahan alam di sekitar lingkungan Pos PAUD” 

Hal tersebut di perkuat oleh FT 

“metode yang kami gunakan sesuai dengan keadaan anak dan tidak 

kami paksakan mas, intinya anak mampu mengembangkan bakat 

yang dimilikinya” 

Kegiatan yang berjalan di Pos Paud Kasih Ibu tidak terlepas dari 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan, ada beberapa prinsip penyelenggaraan dalam 

Pos PAUD yaitu : Partisipasi aktif dari orang tua dan anak, yaitu adanya 

keterlibatan dalam proses pendidikan antara orang tua dan anak untuk aktif 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal; pendidikan anak 

usia dini haruslah berbasis masyarakat, mudah, terjangkau, bermutu, dan 

mempunyai fasilitas untuk belajar sambil bermain bagi anak; pendidikan anak 

usia dini harus mempunyai komitmen dan ketegasan serta profesionalitas 

dalam pelaksanaannya; komunikasi, koordinasi dan kompetisi yang berjalan 

dengan baik antara seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan anak usia 

dini.  

Pada Pos PAUD Kasih Ibu prinsip penyelenggaraan yang dilaksanakan 

sudah sesuai dengan prinsip yang dirumuskan oleh peneliti yakni dalam 

menjalankan kegiatan Pos Paud Kasih Ibu mempunyai prinsip untuk 
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membantu masyarakat sekitar dalam mendidik dan mengembangkan bakat 

yang dimiliki anak secara optimal dengan tidak membebani orang tua dan 

tidak meninggalkan mutu dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan. 

Berikut penuturan PM 

“untuk prinsip penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu ini mas, yang 

penting kami membantu masyarakat sekitar untuk mendidik anaknya 

tanpa membebani orang tua balita, serta tidak mengenyampingkan 

mutu mas. Karena lembaga ini juga berasal dari warga dan harus 

bermanfaat bagi warga pula mas..” 

Dalam menjalankan prinsip penyelenggaran, Pos Paud Kasih Ibu juga 

menjalankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan orang tua. Karena setiap 

anak memiliki karakter dan perbedaan masing-masing, jadi kader juga harus 

bekerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak. 

Penjelasan FT 

“prinsip yang dijalankan di pos paud kasih ibu keterbukaan dan kerja 

sama dengan orang tua mas, karena tanpa keterlibatan orang tua 

kader merasa kesulitan dalam menangani anak” 

Hal serupa juga dikemukakan oleh SN 

“kalau Pos Paud Kasih Ibu itu prinsipnya membantu orang tua, 

selalu melibatkan orang tua karena kader pasti tidak memahami 

secara penuh karakter masing-masing anak” 

Pemanfaatan media / Alat Permainan Edukatif juga harus dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin. APE merupakan sarana pembelajaran yang penting 

dalam kegiatan pendidikan anak usia dini, karena dalam  pendidikan anak usia 

dini kegiatan yang dilakukan lebih menekankan dalam bermain sambil belajar. 

Dalam memanfaatkan Alat Permainan Edukatif Pos PAUD Kasih ibu 

memanfaatkan dengan semaksimal mungkin meskipun jumlahnya masih 
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terbatas dan bahkan tak jarang ada anak yang meminjam untuk dibawa pulang 

kerumah 

Berikut penuturan FN 

“kami manfaatkan semaksimal mungkin mas, meskipun jumlahnya 

juga tidak terlalu banyak malah terkadang ada anak yang meminjam 

untuk dibawa pulang” 

Dengan APE yang jumlahnya terbatas tak jarang kegiatan yang 

dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu menggunakan bahan-bahan yang berada di 

lingkungan sekitar dengan memanfaatkan alam dan barang daur ulang yang 

ada. 

Penjelasan PM  

“untuk APE pastinya kader juga memanfaatkan mas, namun kami 

juga tidak hanya memanfaatkan APE yang ada karena jumlahnya 

juga pasti tidak mencukupi, kami manfaatkan apa saja yang ada di 

lingkungan sekitar Pos Paud Kasih Ibu mas. Agar anak juga mampu 

mendapatkan pengalaman-pengalaman baru mengenai lingkungan di 

sekitarnya” 

Penjelasan serupa juga dikemukakan SN 

“APE nya karena masih terbatas mas, kami menggunakan bahan-

bahan dari alam. Misalnya tanah liat, daun-daun kering, sampah daur 

ulang. Kalau alat-alat tulis itu paling beli sendiri mas” 

Proses dalam pengelolaan lainnya yang menentukan baik dan tidaknya 

pengelolaan adalah dalam kepemimpinan, kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dimiliki pemimpin dalam mengatur dan mengelola kegiatan 

yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan.  
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Kepemimpinan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu terjalin secara 

kekeluargaan, karena semua kegiatan yang dilakukan tidak harus menunggu 

perintah pimpinan yang dalam ini pengelola Pos Paud Kasih Ibu 

Berikut penuturan PM 

“dalam kepemimpinan saya merasa tidak sebagai pemimpin mas, 

semuanya sama antara saya dengan kader karena semua juga 

pemimpin dan bisa memimpin dirinya sendiri. Saya juga lebih 

senang bila ada usulan dari kader atau orang tua balita mas, jadi 

tidak bergantung hanya kepada saya saja” 

Hal serupa juga dikemukakan FT 

“kepemimpinan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu tidak 

seperti di lembaga formal mas, kami disini tidak ada pemimpin 

secara resmi. Kader saling mengingatkan dan memberi masukan agar 

kegiatan dapat berjalan dengan baik” 

 

Selanjutnya dalam kegiatan pengorganisasian, Pos PAUD Kasih Ibu 

memanfaatkan sumber daya yang ada dengan maksimal, pengorganisasian 

merupakan kemampuan seorang pengelola dalam pembagian dan pengaturan 

berbagai tugas serta kewajiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada.  

 Penjelasan PM 

“semua saya libatkan mas, dari kader, tokoh masyarakat, dari ibu-ibu 

PKK, dari orang tua balita dan siapa saja untuk mendukung 

kelancaran kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu” 

Hal senada juga dikemukakan FT 

“kami sangat memanfaatkan sumber daya yang ada mas, baik dari 

kader sendiri maupun dari lingkungan yang mendukung berjalannya 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu” 

Pada Pos PAUD Kasih Ibu pengorganisasian dilakukan dengan 

maksimal, yang melibatkan dari beberapa unsur yang menjadi bagian dalam 
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pengelolaan Pos PAUD dari tokoh masyarakat, kader, orang tua balita serta 

semua pihak yang terkait dengan kemajuan dan kelancaran kegiatan yang ada 

di Pos Paud Kasih Ibu. 

Segala sumber daya yang ada di Pos Paud Kasih Ibu dimanfaatkan 

dengan maksimal, baik dari kader sendiri maupun dari lingkungan sekitar 

yang mempunyai ketrampilan dalam memasak, kreatif dalam membuat 

kerajinan dan berbakat dalam menari 

Berikut penuturan SN 

“ya semaksimal mungkin mas kami memanfaatkan sumber daya 

yang ada, baik dari kader sendiri maupun dari orang tua balita ada 

yang pintar memasak, kreatif dalam membuat kerajinan, dan 

mempunyai bakat dalam menari pasti kami manfaatkan dalam 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu” 

Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi atau penilaian yang menentukan 

baik dan tidaknya setiap kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan untuk mendapatkan perbaikan 

hasil terhadap kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. Dari hasil 

penelitian yang diperoleh peneltiti, kegiatan penilaian dan evaluasi yang 

dilakukan di Pos PAUD Kasih Ibu berjalan tidak terjadwal dengan rutin dan 

tidak memiliki standar penilaian dengan jelas.         

Penjelasan PM 

“ya pasti ada mas dan itu penilaian terhadap siswa serta kader yang 

ada mulai dari sebelum kegiatan, proses dan setelah pelaksanaan 

kegiatan” 
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Hal serupa juga disampaikan oleh SN 

“kalau penilaian ya setiap hari kami melakukan penilaian kepada 

anak mas, sharing dengan kader anak iki ngene.., anak kuwi ngono..( 

anak ini begini, anak itu begitu). Kadang juga seminggu sekali, 

bahkan kalau pas ada kegiatan malah sebulan mas” 

Pada Pos Paud Kasih Ibu semua kegiatan yang ada tidak terlepas dari 

kegiatan penilaian dan evaluasi, dalam penilaian anak dari kader setiap 

harinya mendapat penilaian meskipun tidak secara tertulis hanya sebatas 

diskusi yang dilakukan pada setiap akhir kegiatan. 

Dari hasil penilaian yang dilakukan kader, orang tua juga dapat 

mengetahui bagaimana perkembangan anaknya selama mengikuti kegiatan di 

Pos Paud Kasih Ibu karena penilaian yang dilakukan juga langsung 

disampaikan kepada orang tua agar mendapat perhatian dari orang tua balita. 

Seperti yang dikemukakan FT 

“penilaian yang kami lakukan kepada anak setiap hari mas, namun 

tidak secara tertulis kami sampaikan kepada orang tua. Hanya 

sebagai pegangan untuk menangani anak-anak tertentu yang 

mempunyai perhatian lebih” 

Mengenai evaluasi program, Pos Paud Kasih Ibu mendapatkan evaluasi 

dari dinas UPTD kecamatan dan dari pihak BKKBN yang mengenai kegiatan 

BKB serta dari Puskesmas yang berhubungan dengan kegiatan Posyandu 

Penjelasan dari ibu PM 

“untuk evaluasi program kami juga mendapatkan evaluasi dari dinas 

yang selalu melakukan monitoring kepada kami mas dari BKKBN 

juga melakukan evaluasi mengenai kegiatan BKB yang berisi 

mengenai KKA (Kartu Kembang Anak) maupun KIA (Kesehatan 

IBU dan Anak) dari pihak Puskesmas juga mengenai kegiatan 

Posyandu, dan kami juga selalu apa apanya dalam proses evaluasi 

tanpa meuntup-nutupi kekurangan yang ada di Pos Paud Kasih Ibu 

ini mas” 
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Selain dari instansi yang melakukan evaluasi, Pos Paud Kasih Ibu juga 

mendapat evaluasi dari lingkungan sekitar yang terlibat dalam kegiatan yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu baik dari orang tua balita, dari ketua RW, 

dari tokoh masyarakat dan bahkan dari keluarga sendiri 

Berikut penuturan FT 

“..evaluasi yang saya terima dari siapa saja yang terlibat dalam 

kegiatan di Pos Paud. Kadang dari Ibu RW, dari orang tua balita dan 

terkadang juga dari keluarga saya sendiri” 

Pernyataan yang senada juga dikemukakan SN 

“saya dan kader yang lain di evaluasi oleh pengelola, warga sekitar, 

Ibu RW dan dinas dari kecamatan serta dari pihak BKKBN mas 

yang berhubungan dengan kegiatan BKB” 

Kegiatan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu juga terpadu dan 

saling terkait dengan kegiatan lainnya yaitu dengan kegiatan Bina Keluarga 

Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Berikut penjelelasan PM 

 “..ya ada mas, dengan BKB dan Posyandu” 

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh SN 

“wonten mas BKB kaliyan Posyandu (ada mas BKB dengan 

Posyandu)” 

Setelah berbagai kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu dari 

proses perencanaan hingga evaluasi, hal yang cukup penting pula dalam 

pengelolaan adalah pembinaan dan pengembangan.  

Pembinaan dan Pengembangan merupakan proses pengelolaan langkah 

akhir yang dilakukan yaitu pembinaan terhadap semua kegiatan yang telah 

maupun belum terlaksana dengan menjaga keberhasilan dalam melaksanakan 
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kegiatan yang sudah ada dan mengembangakan segala kegiatan yang 

pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal dalam pengelolaan kegiatan.  

Berikut penjelasan PM  

“untuk pembinaan kami tidak hanya dari dinas mas, justru dari 

lingkungan sekitar itu penting mas bisa dari ketua RT, ketua RW, 

Pak Kyai, Pak Lurah, Perangkat. Ya intinya kami tetap 

membutuhkan pembinaan untuk perbaikan Pos Paud Kasih Ibu agar 

bisa menjadi lebih baik lagi mas” 

 

Dalam pembinaan Pos Paud Kasih Ibu tidak hanya mendapat 

pembinaan dari dinas terkait melainkan mendapat pembinaan juga dari 

masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu 

Pengembangan juga dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu dengan 

melengkapi Alat Permainan Edukatif yang ada, pengetahuan dan ketrampilan 

kader yang ditingkatkan dalam mendidik serta mengasuh anak. 

Penuturan PM 

“untuk pengembangan dari APE yang selalu kami tingkatkan, dari 

kader agar lebih meningkatkan kemampuan dalam medidik dan 

mengasuh anak, ya intinya semua ingin kami kembangkan mas” 

4.2.2.  Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu Tegalrejo 

Kader Bina Keluarga Balita yang merupakan tenaga sukarela yang 

bertugas dalam kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu, selain itu Kader juga 

mempunyai tugas dalam kegiatan Bina Keluarga Balita yang merupakan 

layanan yang diberikan kepada orang tua balita yang ikut mengantarkan anak 

di Pos Paud Kasih Ibu. 
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Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kedudukan atau 

perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam masyarakat dengan sukarela 

yang memberikan pembinaan dan penyuluhan  terhadap keluarga balita dalam 

upaya membina tumbung kembang anak secara optimal. Peran kader dalam 

kegiatan BKB yang pertama adalah dalam menyusun  jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita yaitu disusun berdasarkan kesepakatan dengan orang tua 

balita dan disesuaikan dengan jadwal harian di Pos Paud Kasih Ibu 

Berikut penuturan  FT 

“kami menyusunnya sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua 

balita mas, karena tidak semua bisa mengikuti kegiatan secara 

teratur”  

Sependapat dengan FT, SN juga menuturkan 

“saya dan kader lain rembugan (berdiskusi) menentukan jadwal 

bersama dengan orang tua balita, biasanya disesuaikan dengan 

jadwal kegiatan harian di Pos Paud mas” 

Kader juga mempunyai peranan dan aktif dalam menyelenggarakan 

pertemuan dengan meyediakan tempat serta pemberitahuan kepada peserta 

Bina Keluarga Balita, selain itu kader juga menjadi fasilitator pertemuan 

peserta Bina Keluarga Balita dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) dan dari pihak Puskesmas 

Berikut Penuturan SN 

“saya aktif mas, tapi hanya sekedar menyediakan tempat dan 

undangan kepada peserta dan saya juga menjadi fasilitator dan 

penyuluh mas” 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh SD 

“saya dan kader lain paling melakukan koordinasi dengan orang tua 

dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN 

mas dan hanya menjadi fasilitator mas dari BKKBN kadang juga 

dari Puskemas” 
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Dalam menangani masalah tumbuh kembang anak kader bekerjasama 

dengan pihak lain yang mempunyai kemampuan dalam menangani masalah 

yang ada, dan kader pernah melakukan rujukan mengenai masalah tumbuh 

kembang anak melalui kegiatan Posyandu yang selnjutnya ditindaklanjuti 

pada Puskesmas 

Penuturan SN 

 “pernah mas, melalui Posyandu lalu ke Puskesmas” 

Kegiatan Bina Keluarga Balita yang di lakukan di Pos Paud Kasih Ibu 

juga tidak terlepas dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader 

dan dalam kegiatan pencatatan dan pelaporan ini kader mencatat dan 

melaporkan setiap ada peserta baru yang masuk 

Berikut petikan wawancara dengan SN 

“..ya berperan mas, lha setiap ada peserta baru kan harus ada 

pencatatan dan pelaporan untuk kelengkapan administratif” 

Pos Paud Kasih Ibu mempunyai 5 orang Kader dan pembagian masing-

masing kader tidak dibagi secara pasti, semuanya saling membantu dalam 

menjalankan tugas 

Berikut penuturan SN 

“ada 5 mas, untuk pembagian tugas memang tidak dibagi secara 

pasti mas, namanya juga tenaga sukarela. Ya semua dijalankan 

secara bersama-sama” 

Pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu tidak terlepas dari peran penting kader 

Bina Keluarga Balita yang ada, mulai dari proses perencanaan hingga 

pembinaan dan pengembangan. Dalam proses perencanaan kader juga 
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mempunyai peran merencanakan kegiatan yang akan dilakukan dan 

pengelolaan dana yang masuk di Pos Paud Kasih Ibu 

Berikut petikan wawancara dengan SN 

“ya jelas mas, kader berperan dalam perencanaan utamanya kegiatan 

dan dalam mengelola dana yang masuk” 

Hal senada juga dituturkan PM 

 “ya terlibat mas, malah saya percaya betul dengan kader mas” 

Kegiatan yang dilaksanakan di Pos Paud tidak lepas dari proses 

kepemimpinan yang terjalin dengan baik, dalam hal kepemimpinan dan 

pengorganisasian kader mempunyai peranan yang juga sukup penting. Karena 

kepemimpinan yang dilakukan tidak sepenuhnya dijalankan oleh pengelola 

semua kader terlibat dalam proses kepemimpinan  

Berikut penuturan SD 

“disini secara struktural memang ada pengelola mas, akan tetapi 

semuanya berjalan dengan kekeluargaan jadi tidak sepenuhnya 

tergantung pada kepemimpinan pengelola” 

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh PM 

“semuanya sama antara saya dengan kader karena semua juga 

pemimpin dan bisa memimpin dirinya sendiri. Saya juga lebih 

senang bila ada usulan dari kader atau orang tua balita mas, jadi 

tidak bergantung hanya kepada saya saja”  

 Evaluasi yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu tidak terlepas dari 

peran kader, karena tanpa peran serta kader kegiatan yang berjalan di Pos 

Paud Kasih Ibu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan 

Penuturan PM 

“ya itu pasti dilibatkan mas dan tanpa dilibatkan pun semua juga bisa 

mengevaluasi diri sendiri”  
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Setelah adanya perbaikan yang dilakukan tahap terakhir dalam proses 

pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu adalah pembinaan dan pengembangan, kader 

juga mempunyai  peran penting dalam pembinaan dan pengembangan. Dalam 

pembinaan kader dilibatkan untuk mendapatkan masukan dan bimbingan dari 

berbagai pihak yang mendukung jalannya kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu dan 

dalam pengembangan peran kader untuk menjadikan Pos Paud Kasih Ibu lebih 

baik lagi 

Berikut pernyataan SN 

“ya kalau pembinaan kami selalu dilibatkan mas..bisa dari 

masyarakat sekitar, perangkat dan dari dinas-dinas terkait mas. 

mengenai pengembangan saya dan kader yang lain berusaha 

semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan, meskipun pasti 

terbentur dengan masalah biaya dan waktu mas” 

Penjelasan tersebut diperkuat oleh PM 

“pasti terlibat mas, dari kader agar lebih meningkatkan kemampuan 

dalam medidik dan mengasuh anak, ya intinya semua ingin kami 

kembangkan mas” 

4.2.3.  Faktor Penghambat dan Pendukung Kader Bina Keluarga Balita 

dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Tegalrejo 

Setiap kegiatan pasti tidak terlepas adanya faktor-faktor yang 

menghambat dan mendukung jalannya sebuah kegiatan dan dalam 

pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu kader juga mengahadapi berbagai hambatan. 

Masalah yang ditemui dalam pengolaan Pos Paud Kasih Ibu tidak terlepas dari 

masalah biaya dan tugas kader yang bekerja secara sukarela, jadi mempunyai 

banyak keterbatasan waktu dan tenaga dalam menjalankan tugas sehingga 
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kegiatan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu belum bisa berjalan secara 

optimal. 

Berikut penyataan SN 

“nggih nek kendala niku katah sanget mas....(kalau kendala itu 

banyak sekali mas) kan “jer basuki mawa bea” jadi semuanya itu 

ujung-ujungnya masalah finansial mas” 

Hal yang sama juga dikemukakan PM 

“waduh..(sambil tersenyum) masalah kendala itu jangan ditanyakan 

mas..hehe, hidup kalau tidak ada kendala ya ndak hidup mas. Ya 

karena semuanya serba terbatas dan kami juga menyadari 

keterbatasan itu, memang kami juga sudah berusaha dengan 

maksimal mungkin mas tetapi hasil yang diperoleh mungkin belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan” 

Namun dalam pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu juga tidak terlepas dari 

faktor pendukung yang mempengaruhi jalannya proses pengelolaan. Dan 

faktor pendukung kader dalam pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu adalah adanya 

kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar, baik dari orang tua anak, dari 

dinas terkait dan dari semua pihak yang mendukung jalannya kegiatan di Pos 

Paud Kasih Ibu meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki kader. 

penuturan FT 

“hal yang mendukung ya keluarga yang mau mendukung saya 

sebagai kader mas, meskipun terkadang pekerjaan dirumah juga 

kesimpir (terbengkalai) mas” 

Penjelasan SD 

“faktor pendukung mungkin dari orang tua balita yang antusias 

dalam mengikuti kegiatan di pos Paud Kasih Ibu dan tidak terlalu 

menuntut karena mungkin mereka juga menyadari kami disini  hanya 

tenaga sukarela” 

Diperjelas juga oleh pernyataan PM 

“untuk pendukungnya, Alhamdulilah mas kami mempunyai kader 

yang rela bekerja dengan sukarela dan tanggung jawab yang tinggi 

terhadap tugasnya meskipun imbalan yang mereka terima tidak 

sebanding dengan apa yang diberikan.” 
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4.3. PEMBAHASAN 

4.3.1. Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga  

Salah satu komponen yang menentukan keberhasilan dalam 

melaksanakan program adalah pengelolaan. Melalui pengelolaan yang tepat 

diharapkan sebuah program dapat berjalan lancar dan sistematis sehingga 

pencapaian tujuan dapat segera tercapai.  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Achmad Didit 

Fitroni yang berjudul “Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini di POS PAUD 

Rosalia RW VI Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang” 

pada tahun 2009, diperoleh hasil 1) Perencanaan program yang telah 

dilaksanakan, sesuai dengan perencanaan yang telah disusun, 2) Terdapat 

komponen dalam pengorganisasian, dimana komponen tersebut saling 

berinteraksi dan berkomunikasi sehingga terbentuk suatu kerjasama yang 

dapat meningkatkan kualitas suatu lembaga, 3) Dalam pelaksanaan terdapat 

faktor penentu yang  dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor proses 

pelaksanaan pembelajaran dan faktor substansi program PAUD, 4) 

Pengawasan dan Evaluasi selalu dilakukan oleh pihak pengelola dan 

HIMPAUDI sesuai dengan acuan pelaksanaan program Pos PAUD. 

Sementara itu dalam penelitian yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu 

pengelolaan yang dilakukan dimulai dari proses perencanaan hingga 

pembinaan dan pengembangan. Tahapan dalam pengelolaan yang pertama 

adalah perencanaan, perencanaan merupakan kegiatan yang pertama dan 
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utama yang dilakukan oleh pengelola atau manajer dalam melaksanakan 

kegiatan yang akan dilakukan agar berjalan sesuai dengan tujuan yang 

ditetapkan. Berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang diperoleh dari 

Pihak Pengelola dan Kader Pos Paud Kasih Ibu, perencanaan yang 

dilaksanakan pada Pos PAUD Kasih Ibu tidak dilakukan dengan baik dan 

tidak terencana dengan sistematis. 

Pada proses perencanaan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu tidak 

memiliki sistematika yang jelas, karena merupakan lembaga nonformal dan 

perencanaan kegiatan dilakukan oleh kader yang mempunyai tugas lain diluar 

tugasnya menjadi kader. Hal ini juga sesuai dengan perencanaan yang 

dikemukakan menurut Sudjana (2000:56), yaitu Perencanaan merupakan 

rangkaian kegiatan  untuk menentukan tujuan  umum (goals) dan tujuan  

khusus (objectives) suatu organisasi. Setelah tujuan ditetapkan, perencanaan 

berkaitan dengan penyusunan pola, rangkaian, dan proses kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan.  

Dari perencanaan yang ada proses selanjutnya adalah menetapkan 

tujuan. Tujuan Pos PAUD sendiri adalah untuk mendidik dan mengoptimalkan 

tumbuh kembang anak serta membimbing orang tua dalam mengasuh anaknya 

sesuai dengan tumbuh kembang anak.  

Dalam merumuskan tujuan, Pos PAUD Kasih Ibu memiliki tujuan 

untuk memberdayakan ibu-ibu di sekitar lingkungan Tegalrejo dan selain itu 

mendidik anak balita yang ikut orang tuanya agar potensi dan tumbuh 

kembangnya dapat berjalan dengan optimal. hal ini juga sesuai dengan tujuan 
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penyeleneggaraan Pos PAUD dalam Petunjuk teknis Penyelenggaraan Pos 

PAUD (2013:19) yaitu tujuan dari Pos PAUD adalah sebagai wahana  

bermain  yang  mendidik  bagi anak-anak  usia  dini  yang  tidak  terlayani  

PAUD dan Memberikan  contoh  kepada  orangtua  dan  keluarga tentang  

cara-cara  pemberian  rangsangan  pendidikan kepada anak untuk dilanjutkan 

di rumah.  

Dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada Pos PAUD Kasih 

Ibu, tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam membimbing peserta 

didik. Metode pembelajaran dalam Pendidikan Anak Usia Dini mencakup 

beberapa aspek, antara lain : Kegiatan pembelajaran berpusat pada anak dan 

anak harus berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, materi yang 

disampaikan bersifat terpadu dan menyeluruh, fleksibel yaitu dapat 

menggabungkan beberapa metode yang ada sesuai dengan keadaan dan 

perkembangan anak, pendidik harus memahami perbedaan setiap individu, 

kegiatan pembelajaran harus bersifat menggembirakan yaitu melalui bermain, 

bercerita, karyawisata, bercakap-cakap, dan demonstrasi serta kegiatan juga 

harus bersifat tanggung jawab yaitu melalui metode proyek dan pemberian 

tugas.  

Metode yang digunakan pada Pos PAUD Kasih Ibu sudah efektif, dan 

lebih bersifat variatif karena tidak ada metode yang paling tepat digunakan 

dalam sebuah pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan metode pembelajaran 

anak usia dini menurut Rahman (2002:73) yaitu fleksibel, Artinya metode 

pembelajaran yang diterapkan pada anak usia dini bersifat dinamis tidak 



80 
 

 
 

terstruktur dan disesuaikan dengan kondisi dan cara belajar anak yang 

memang tidak terstruktur.  

Kegiatan yang berjalan di Pos Paud Kasih Ibu tidak terlepas dari 

Prinsip-prinsip penyelenggaraan, ada beberapa prinsip penyelenggaraan dalam 

Pos PAUD yaitu : Partisipasi aktif dari orang tua dan anak, yaitu adanya 

keterlibatan dalam proses pendidikan antara orang tua dan anak untuk aktif 

mengembangkan potensi yang dimiliki anak secara optimal; pendidikan anak 

usia dini haruslah berbasis masyarakat, mudah, terjangkau, bermutu, dan 

mempunyai fasilitas untuk belajar sambil bermain bagi anak; pendidikan anak 

usia dini harus mempunyai komitmen dan ketegasan serta profesionalitas 

dalam pelaksanaannya; komunikasi, koordinasi dan kompetisi yang berjalan 

dengan baik antara seluruh komponen penyelenggaraan pendidikan anak usia 

dini.  

Pada Pos PAUD Kasih Ibu prinsip penyelenggaraan yang dilaksanakan 

yakni dalam menjalankan kegiatan Pos Paud Kasih Ibu mempunyai prinsip 

untuk membantu masyarakat sekitar dalam mendidik dan mengembangkan 

bakat yang dimiliki anak secara optimal dengan tidak membebani orang tua 

dan tidak meninggalkan mutu dalam menjalankan prinsip penyelenggaraan. 

Serta menjalankan prinsip keterbukaan dan keterlibatan orang tua. Karena 

pada dasarnya setiap anak memiliki karakter dan perbedaan masing-masing, 

jadi diperlukan kerja sama dengan orang tua dalam mendidik anak. Hal 

tersebut sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD 

(2013:31)  yaitu prinsip penyelenggaraan Pos PAUD yang berbasis 
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masyarakat dan keterlibatan dengan orang tua dengan tidak meninggalkan 

mutu. 

Pemanfaatan media / Alat Permainan Edukatif dilaksanakan dengan 

sebaik mungkin. APE merupakan sarana pembelajaran yang penting dalam 

kegiatan pendidikan anak usia dini, karena dalam  pendidikan anak usia dini 

kegiatan yang dilakukan lebih menekankan dalam bermain sambil belajar. 

Dalam kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu pemanfaatan APE dilakukan dengan 

semaksimal mungkin meskipun jumlahnya masih terbatas dan bahkan tak 

jarang ada anak yang meminjam untuk dibawa pulang kerumah. Dalam 

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pos PAUD (2013:53) APE (Alat Permainan 

Edukatif) digunakan  untuk  mendukung  kegiatan main anak APE disesuaikan 

dengan usia anak dan rencana kegiatan belajar yang sudah disusun. APE  tidak  

harus  yang  sudah  jadi  tetapi  dapat dibuat  oleh  pendidik  bersama  

orangtua.  

Proses dalam pengelolaan lainnya yang menentukan baik dan tidaknya 

pengelolaan adalah dalam kepemimpinan, kepemimpinan merupakan 

kemampuan yang dimiliki pemimpin dalam mengatur dan mengelola kegiatan 

yang dilaksanakan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Kepemimpinan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu terjalin secara 

kekeluargaan, karena semua kegiatan yang dilakukan tidak harus menunggu 

perintah pimpinan yang dalam ini pengelola Pos Paud Kasih Ibu. Hal ini juga 

tidak sesuai dengan kepemimpinan menurut Suyadi (2011:75), yaitu 
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Kepemimpinan lembaga pendidikan anak usia dini harus menyeimbangkan 

antara kondisi lepanagan yang ada dengan inisiasi yang akan diusungnya serta 

rencana yang akan dilakukannya. Untuk dapat menjalankan tugas ganda ini, 

seorang manajer atau pemimpin harus mampu mendistribusikan pekerjaan-

pekerjaan kelembagaan kepada staf-staf yang ada dibawahnya secara tepat, 

sehingga semua dapat ditangani oleh ahlinya masing-masing.    

Dalam pengelolaan adalah pengorganisasian, pengorganisasian 

merupakan kemampuan seorang pengelola dalam pembagian dan pengaturan 

berbagai tugas serta kewajiban pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya yang ada.  

 Pada Pos PAUD Kasih Ibu pengorganisasian dilakukan dengan 

maksimal, yang melibatkan dari beberapa unsur yang menjadi bagian dalam 

pengelolaan Pos PAUD dari tokoh masyarakat, kader, orang tua balita serta 

semua pihak yang terkait dengan kemajuan dan kelancaran kegiatan yang ada 

di Pos Paud Kasih Ibu. Hal itu sesuai dengan fungsi manajemen yaitu 

pengorganisasian menurut Sudjana (2000:56). Pengorganisasian, yaitu 

kegiatan mengidentifikasi dan memadukan sumber-sumber yang diperlakukan 

ke dalam kegiatan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan.  

Kegiatan selanjutnya adalah evaluasi atau penilaian yang menentukan 

baik dan tidaknya setiap kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi merupakan 

kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan untuk mendapatkan perbaikan 

hasil terhadap kegiatan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan. 
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Pada Pos Paud Kasih Ibu semua kegiatan yang ada tidak terlepas dari 

kegiatan penilaian dan evaluasi, dalam penilaian anak dari kader setiap 

harinya mendapat penilaian meskipun tidak secara tertulis hanya sebatas 

diskusi yang dilakukan pada setiap akhir kegiatan. Dari hasil penilaian yang 

dilakukan kader, orang tua juga dapat mengetahui bagaimana perkembangan 

anaknya selama mengikuti kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu karena penilaian 

yang dilakukan juga langsung disampaikan kepada orang tua agar mendapat 

perhatian dari orang tua balita. Selain adanya evaluasi terhadap balita, Pos 

Paud Kasih Ibu juga mendapatkan evaluasi dari dinas UPTD kecamatan dan 

dari pihak BKKBN yang mengenai kegiatan BKB serta dari Puskesmas yang 

berhubungan dengan kegiatan Posyandu.  

Evaluasi juga dilaksanakan dari lingkungan sekitar yang terlibat dalam 

kegiatan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu baik dari orang tua balita, 

dari ketua RW, dari tokoh masyarakat dan bahkan dari keluarga sendiri. 

Penilaian yang dilakukan di Pos PAUD sesuai dengan petunjuk teknis 

penyelenggaraan Pos PAUD (2013:81) mengenai Kegiatan evaluasi yang 

dilakukan mencakup dua hal yakni evaluasi terhadap program dan evaluasi 

terhadap perkembangan anak.  

Tahapan terakhir dalam kegiatan pengelolaan adalah pembinaan dan 

pengembangan yang merupakan proses pengelolaan langkah akhir yang 

dilakukan yaitu pembinaan terhadap semua kegiatan yang telah maupun 

belum terlaksana dengan menjaga keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan 
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yang sudah ada dan mengembangakan segala kegiatan yang pelaksanaannya 

belum berjalan dengan optimal dalam pengelolaan kegiatan. 

Dalam pembinaan Pos Paud Kasih Ibu tidak hanya mendapat 

pembinaan dari dinas terkait melainkan mendapat pembinaan juga dari 

masyarakat sekitar yang terlibat dalam kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu. 

Kegiatan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu juga terpadu dan saling 

terkait dengan kegiatan lainnya yaitu dengan kegiatan Bina Keluarga Balita 

(BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Hal ini sesuai dengan 

Pembinaan dalam fungsi manajemen menurut Sudjana (2000:56), yaitu 

pembinaan merupakan upaya untuk memelihara efisiensi dan efektivitas 

kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam upaya untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga sesuai dengan Juknis 

penyelenggaraan Pos PAUD (2013:17) dalam hal pembinaan, yaitu 

Pembinaan Pos PAUD yang diintegrasikan dengan kegiatan BKB dan 

Posyandu dilakukan secara terpadu oleh jajaran Dinas Pendidikan, BKKBN, 

dan Dinas Kesehatan. Demi terwujudnya pelayanan yang lebih baik lagi, Pos 

PAUD Kasih Ibu juga melakukan pengembangan ke arah yang lebih baik.  

Pengembangan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu dengan 

melengkapi Alat Permainan Edukatif yang ada, pengetahuan dan ketrampilan 

kader yang ditingkatkan dalam mendidik serta mengasuh anak. Hal ini Sesuai 

dengan fungsi manajemen menurut Sudjana (2000:56), Pengembangan adalah 

perluasan dan peningkatan kegiatan yang telah dan/ atau sedang dilakukan. 
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4.3.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota 

Salatiga 

Kader Bina Keluarga Balita adalah anggota masyarakat yang bekerja 

secara sukarela dalam mendidik balita dan memberikan pendampingan 

terhadap orang tua atau keluarga balita mengenai pengasuhan balita yang 

sesuai dengan tumbuh kembangnya. Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) 

adalah kedudukan atau perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam 

masyarakat dengan sukarela yang memberikan pembinaan dan penyuluhan  

terhadap keluarga balita dalam upaya membina tumbung kembang anak secara 

optimal. Peran kader dalam kegiatan BKB yang pertama adalah dalam 

menyusun  jadwal kegiatan Bina Keluarga Balita yaitu disusun berdasarkan 

kesepakatan dengan orang tua balita dan disesuaikan dengan jadwal harian di 

Pos Paud Kasih Ibu, kader mempunyai peran aktif dalam menyelenggarakan 

pertemuan dengan meyediakan tempat serta pemberitahuan kepada peserta 

Bina Keluarga Balita, selain itu kader juga menjadi fasilitator pertemuan 

peserta Bina Keluarga Balita dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana 

(PLKB) dan dari pihak Puskesmas. Dalam menangani masalah tumbuh 

kembang anak kader bekerjasama dengan pihak lain yang mempunyai 

kemampuan dalam menangani masalah yang ada, dan kader pernah 

melakukan rujukan mengenai masalah tumbuh kembang anak melalui 

kegiatan Posyandu yang selnjutnya ditindaklanjuti pada Puskesmas. Kegiatan 

Bina Keluarga Balita yang di lakukan di Pos Paud Kasih Ibu juga tidak 

terlepas dari pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader dan dalam 
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kegiatan pencatatan dan pelaporan ini kader mencatat dan melaporkan setiap 

ada peserta baru yang masuk. Hai ini sesuai dengan peran kader dalam 

kegiatan Bina Keluarga Balita menurut buku Panduan Kader Bina Keluarga 

Balita (BKKBN, 2008:5) yaitu Menyusun jadwal kegiatan, Menyelenggarakan 

pertemuan, Menjadi fasilitator dalam pertemuan dan diluar pertemuan, 

Melakukan rujukan, Pencatatan dan pelaporan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pos PAUD Kasih 

Ibu diperoleh jumlah kader sebanyak 5 orang. Dan dalam pembagian tugas 

tidak terbagi secara jelas, kader saling membantu dalam pengasuhan dan 

pendampingan kepada orang tua balita. Hal ini kurang sesuai dengan 

pembagian tugas kader BKB dalam Bahan penyuluhan BKB (2013:5) antara 

lain : kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi kepada 

orang tua dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan, kader piket 

bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya, kader bantu bertugas 

membantu tugas kader inti dan atau kader piket demi kelancaran tugas 

mereka, dan dapat menggantikan tugas apabila kader inti/ piket berhalangan 

hadir. 

Selain berperan dalam kegiatan Bina Keluarga Balita, Kader juga 

berperan dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu meliputi : proses 

perencanaan hingga pembinaan dan pengembangan. Dalam proses 

perencanaan kader mempunyai peran dalam merencanakan kegiatan yang 

akan dilakukan dan pengelolaan dana yang masuk di Pos Paud Kasih Ibu, 

dalam proses kepemimpinan dan pengorganisasian kader mempunyai peranan 
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yang juga sukup penting. Karena kepemimpinan yang dilakukan tidak 

sepenuhnya dijalankan oleh pengelola semua kader terlibat dalam proses 

kepemimpinan, dalam evaluasi yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu tidak 

terlepas dari peran kader, karena tanpa peran serta kader kegiatan yang 

berjalan di Pos Paud Kasih Ibu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang 

diharapkan, dalam pembinaan dan pengembangan, kader juga mempunyai  

peran penting. Dalam pembinaan kader dilibatkan untuk mendapatkan 

masukan dan bimbingan dari berbagai pihak yang mendukung jalannya 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu dan dalam pengembangan peran kader untuk 

menjadikan Pos Paud Kasih Ibu lebih baik lagi. Dari peran yang dilakukan 

kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu sesuai dengan teori peran  

menurut Soekanto (2012:212) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan 

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup 

tiga hal, yaitu sebagai berikut: (1) Peranan meliputi norma-norma yang 

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran 

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peratuaran yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Peran dalam suatu konsep 

perihal apa yang bisa dilakukan individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

(3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perikelakuan individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. Dan Hal ini juga sesuai dengan fungsi-fungsi 

pengelolaan menurut Sudjana (2000:56) antara lain : Perencanaan, 

pengorganisasian, pembinaan, penilaian, pengembangan. 



88 
 

 
 

4.3.3. Faktor Penghambat dan Pendukung Kader Bina Keluarga Balita 

dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Tegalrejo 

Berhasil dan tidaknya sebuah pengelolaan pasti tidak terlepas dari 

faktor pendukung dan penghambat dalam sebuah pengelolaan, dan dalam 

penelitian mengenai peran kader BKB dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih 

Ibu, faktor pendukung yang mempengaruhi lancar dan tidaknya jalannya 

proses pengelolaan kader dalam pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu adalah 

adanya kerjasama yang baik dengan lingkungan sekitar, baik dari orang tua 

anak, dari dinas terkait dan dari pengelola yang selalu mendukung jalannya 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu meskipun dengan segala keterbatasan yang 

dimiliki kader.  

Sementara itu masalah yang ditemui dan merupakan faktor penghambat 

dalam pengolaan Pos PAUD Kasih Ibu adalah masalah biaya dan tugas kader 

yang bekerja secara sukarela, jadi mempunyai banyak keterbatasan waktu dan 

tenaga dalam menjalankan tugas sehingga kegiatan yang dilaksanakan di Pos 

Paud Kasih Ibu belum bisa berjalan secara optimal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut : 

5.1.1. Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan 

Argomulyo Kota Salatiga mulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

penilaian, pembinaan  hingga proses  pengembangan.  

5.1.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita dalam Pengelolaan Pos PAUD 

Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga mulai 

dari proses perencanaan dengan merumuskan tujuan pembelajaran, rencana 

kegiatan pembelajaran dan pembiayaan, pada kepemimpinan dan 

pengorganisasian  kader juga mempunyai peran . Karena kepemimpinan yang 

dilakukan tidak sepenuhnya dijalankan oleh pengelola semua kader terlibat 

dalam proses kepemimpinan, dalam evaluasi yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu tidak terlepas dari peran kader, dalam pembinaan dan pengembangan, 

kader juga mempunyai  peran penting. Dalam pembinaan kader dilibatkan 

untuk mendapatkan masukan dan bimbingan dari berbagai pihak yang 

mendukung jalannya kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu dan dalam pengembangan 

peran kader untuk menjadikan Pos Paud Kasih Ibu lebih baik lagi. 

5.1.3. Faktor pendukung kader dalam pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

yaitu adanya kerjasama yang baik antara kader dengan lingkungan sekitar, baik 
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dari orang tua anak, dari dinas terkait dan dari pengelola yang selalu 

mendukung jalannya kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu meskipun dengan segala 

keterbatasan yang dimiliki kader. Faktor penghambat dalam pengelolaan Pos 

PAUD Kasih Ibu tidak terlepas dari masalah biaya yang minim dan tugas kader 

yang bekerja secara sukarela, jadi mempunyai banyak keterbatasan waktu dan 

tenaga dalam menjalankan tugas sehingga kegiatan yang dilaksanakan di Pos 

Paud Kasih Ibu belum bisa berjalan secara optimal. 

5.2 Saran 

Saran yang dikemukakan adalah : 

5.2.1. Pada proses perencanaan Pos PAUD Kasih Ibu hendaknya Kader BKB 

dan pengelola merumuskan rencana kegiatan pembelajaran dengan 

sistematika yang jelas dan menetapkan tujuan yang akan dicapai.  

5.2.2. Pembagian  tugas pada kader BKB hendaknya sesuai dengan kelompok 

usia anak dan sesuai dengan tugasnya sebgai kader inti, kader piket dan 

kader bantu    
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Selasa, 6 Mei 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 08.00 WIB 

Kegiatan : Observasi tempat penelitian 

 

Pagi hari pukul 08.00 WIB peneliti melakukan kunjungan ke Pos Paud 

Kasih Ibu Tegalrejo Salatiga. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kegiatan 

yang berjalan di Pos Paud Kasih Ibu dan berbincang – bincang dengan kader serta 

orang tua balita yang mengantar anaknya di Pos Paud Kasih Ibu, secara tidak 

langsung Peneliti sedikit menyinggung maksud dan tujuan peneliti berkunjung di 

Pos Paud Kasih Ibu. Setelah berbincang – bincang cukup lama peneliti memohon 

ijin dan berpamitan kepada kader serta menjadwalkan kunjungan kembali pada 

tanggal 13 Mei 2014 untuk keperluan memohon Ijin penelitian. 

Lampiran 1 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Mei 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 08.00 WIB 

Kegiatan : Permohonan ijin penelitian 

 

Pagi hari pukul 08.00 WIB peneliti kembali melakukan kunjungan ke Pos 

Paud Kasih Ibu yang beralamat di Jl. Kenteng RT 4, RW V kelurahan Tegalrejo. 

Peneliti yang sudah merencanakan kunjungan sebelumnya kepada kader Pos Paud 

Kasih Ibu bermaksud untuk memohon ijin penelitian dan meminta data-data yang 

diperlukan guna menyusun skripsi yang berkaitan dengan kegiatan yang berjalan 

di Pos Paud Kasih Ibu. Setelah berbincang-bincang dengan kader, peneliti diminta 

untuk meminta ijin kepada pengelola Pos Paud Kasih Ibu guna keperluan 

penelitian yang diadakan di Pos Paud Kasih Ibu. Setelah dirasa cukup peneliti 

berpamitan dan memohon ijin pulang 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 15 Mei 2014 

Tempat : Rumah Ibu Padmi  

Pukul   : 16.00 WIB 

Kegiatan : Permohonan ijin penelitian 

 

Sore hari pukul 16.00 WIB peneliti melakukan kunjungan ke rumah 

Pengelola Pos Paud Kasih Ibu yang berada di Jl. Anggrek no 5. Tegalrejo. Peneliti 

yang sudah merencanakan kunjungan sebelumnya dengan Ibu Padmi bermaksud 

untuk memohon ijin penelitian dan meminta data sehubungan dengan jabatannya 

sebagai pengelola di Pos Paud Kasih Ibu. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu 

Padmi , peneliti dipersilahkan untuk meneliti kegiatan yang ada di Pos Paud Kasih 

Ibu sesuai dengan jadwal harian yang sudah ada. Setelah mendapat ijin dan 

persetujuan dari pengelola peneliti berpamitan dan mohon ijin pulang 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Selasa, 19 Mei 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 09.00 WIB 

Kegiatan : mengantar surat ijin penelitian dan meminta data 

 

Pagi hari pukul 09.00 WIB peneliti melakukan kunjungan ke Pos Paud 

Kasih Ibu Tegalrejo. Peneliti bermaksud untuk mengantar surat ijin penelitian dan 

meminta data yang berkaitan dengan kegiatan Pos Paud Kasih Ibu yang 

terintegrasi dengan kegiatan Posyandu serta Bina Keluarga Balita. Peneliti 

mencatat identitas masing-masing kader serta keperluan lain yang diperlukan 

dalam penyusunan skripsi. Kader menerima dengan baik kedatangan peneliti dan 

memberikan data-data yang diperlukan  peneliti. Setelah mendapat informasi dari 

para kader,  peneliti berpamitan dan mohon ijin pulang 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 22 Mei 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 08.30 WIB 

Kegiatan : meminta ijin untuk menguji instrumen wawancara 

 

Pagi hari pukul 08.30 WIB peneliti mendatangi Pos Paud Kasih Ibu 

Tegalrejo. Peneliti bertemu dengan salah satu kader di pos Paud kasih ibu yaitu 

Ibu Nur, dan menyampaikan maksud untuk melakukan kegiatan wawancara 

kepada kader serta pengelola Pos Paud Kasih Ibu. Setelah berbincang-bincang 

dengan kader, disepakati pengujian instrumen wawancara dapat dilakukan pada 

pertemuan selanjutnya sesuai denagn jadwal kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu. 

Peneliti merencanakan kegiatan pengujian instrumen wawancara dilakukan pada 

tanggal 3 Juni 2014 di Pos Paud Kasih Ibu, Kader menyetujui karena pada 

pertemuan sebelumnya merupakan bertepatan dengan tanggal merah, jadi kegiatan 

di Pos Paud juga libur. Setelah mendapat persetujuan dari para kader,  peneliti 

berpamitan dan mohon ijin pulang 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Selasa, 3 Juni 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 08.30 WIB 

Kegiatan : Uji instrumen wawancara pada Kader BKB Pos PAUD Kasih Ibu 

 

Pagi hari pukul 08.30 WIB peneliti mendatangi Pos Paud Kasih Ibu 

Tegalrejo. Peneliti bertemu dengan kader di pos Paud kasih ibu dan 

menyampaikan maksud untuk melakukan kegiatan wawancara kepada kader. 

Setelah itu peneliti berbincang-bincang dengan kader, sekaligus menguji 

instrumen penelitian. Peneliti mewawancarai Mbak Fitri selaku kader di Pos 

PAUD Kasih Ibu, setelah itu Ibu Nur yang juga menjadi kader sejak berdirinya 

Pos PAUD Kasih Ibu. Setelah berbincang-bincang dan memperoleh cukup data, 

peneliti berpamitan dan merencanakan menguji instrumen wawancara  kepada 

kader yang lain pada pertemuan selanjutnya. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Kamis, 8 Juni 2014 

Tempat : Pos PAUD Kasih Ibu  

Pukul   : 08.00 WIB 

Kegiatan : Uji instrumen wawancara pada Kader BKB Pos PAUD Kasih Ibu 

 

Pagi hari pukul 08.00 WIB peneliti mendatangi Pos Paud Kasih Ibu 

Tegalrejo. Peneliti bertemu dengan kader di pos Paud kasih ibu dan kembali 

melakukan kegiatan wawancara kepada kader. Peneliti melakukan uji instrumen 

penelitian pada Ibu Sudarti selaku kader dan bendahara di Pos PAUD Kasih Ibu, 

Ibu Ani bertugas sebagai kader dan sekretaris dan Mbak Ana yang merupakan 

kader yang belum lama bertugas. Setelah peneliti berbincang-bincang dengan 

kader, sekaligus menguji instrumen penelitian. Peneliti. Setelah berbincang-

bincang dan memperoleh cukup data, peneliti berpamitan. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Selasa, 10 Juni 2014 

Tempat : Rumah Ibu Padmi 

Pukul   : 17.00 WIB 

Kegiatan : Uji instrumen wawancara pada Pengelola Pos PAUD Kasih Ibu 

 

Petang hari pukul 17.00 WIB peneliti mendatangi Rumah Ibu Padmi 

selaku pengelola Pos PAUD Kasih Ibu yang terletak pada Perumahan Jl. Anggrek 

no 5 Kenteng Tegalrejo. Peneliti bertemu dengan Ibu Padmi dan mengemukakan 

tujuan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan beliau. Peneliti melakukan 

uji instrumen penelitian pada Ibu Padmi dan berbincang-bincang selama kurang 

lebih 60 menit. Setelah peneliti berbincang-bincang dengan Pengelola, sekaligus 

menguji instrumen penelitian. Peneliti meminta ijin pulang dan berpamitan 

kepada Ibu Padmi  
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CATATAN LAPANGAN 

 

Hari / Tanggal : Rabu, 11 Juni 2014 

Tempat : KESBANGPOL Kota Salatiga 

Pukul   : 09.00 WIB 

Kegiatan : meminta data dan persyaratan administratif 

 

Pagi hari pukul 09.00 WIB peneliti menuju kantor 

KESBANGPOLINMAS Kota Salatiga yang terletak di komplek Kantor Pemda 

untuk meminta Ijin penelitian dan melengkapi persyaratan administratif penelitian 

pada Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Salatiga. Setelah menyerahkan 

persyaratan berupa Proposal penelitian dan foto kopi KTM, peneliti mendapatkan 

rekomendasi untuk pelaksanaan penelitian. Setelah itu peneliti kembali kerumah. 
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KISI-KISI INSTRUMEN WAWANCARA 

PERAN KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) 

DALAM PENGELOLAAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 

KASIH IBU KELURAHAN TEGALREJO KECAMATAN ARGOMULYO 

KOTA SALATIGA 

Konsep Fokus Sub Fokus Indikator Item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran Kader 

Bina 

Keluarga 

Balita dalam 

Pengelolaan 

Pos 

Pendidikan 

Anak Usia 

Dini 

Peran Kader 

Bina 

Keluarga 

Balita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan 

Pos 

Pendidikan 

Anak Usia 

Dini 

 

 

 

1. Peran Kader    

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Proses 

Perencanaan 

Kegiatan Pos 

Pendidikan Anak 

Usia Dini 

 

 

 

1). Menyusun jadwal 

kegiatan 

2).Menyelenggaraka

n pertemuan  

3). Fasilitator dalam 

pertemuan dan diluar 

pertemuan 

4). Melakukan 

rujukan 

5). Pencatatan dan 

pelaporan 

6). Pembagian Tugas  

 

1). Tujuan Pos Paud 

2). Jumlah peserta 

Pos Paud 

3). Rencana kegiatan 

4). Metode 

Pembelajaran Pos 

Paud 

5). Prinsip 

Penyelenggaraan 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

 

 

11 

 

Lampiran 2 
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2. Kepemimpinan 

dan 

pengorganisasian 

 

 

3. Peniliaian dan 

evaluasi 

 

 

 

4. Pembinaan dan 

pengembangan 

 

 

 

5. Faktor 

Pendukung  

 

 

6. Faktor 

Penghambat 

Pos Paud 

6). Media yang 

digunakan 

1). Proses 

kepemimpinan 

2). Pemanfaatan 

sumber daya. 

1). Bentuk penilaian 

2). Evaluasi tumbuh 

kembang anak 

3). Evaluasi Program 

1). Pembinaan 

kegiatan 

2). Pengembangan 

program 

 

Faktor Pendukung 

kader BKB dalam 

pengelolaan Pos 

PAUD 

Faktor Penghambat 

kader BKB dalam 

pengelolaan Pos 

PAUD 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   :.............................. 

2. Alamat   :.............................. 

3. Umur   :.............................. 

4. Pendidikan Terakhir :.............................. 

5. Pekerjaan  :.............................. 

 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

6. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Proses Perencanaan Kegiatan 

7. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

8. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

9. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

KADER BKB 

Lampiran 3 
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10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

13. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

14. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Penilaian dan evaluasi 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

16. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

17. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

18. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

19. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

20. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

21. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

22. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

23. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 
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Pembinaan dan pengembangan 

24. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

25. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

26. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

27. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

28. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Kendala 

29. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Faktor pendukung 

30. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   :.............................. 

2. Alamat   :.............................. 

3. Umur   :.............................. 

4. Pendidikan Terakhir :.............................. 

5. Pekerjaan  :.............................. 

 

Pertanyaan 

Proses Perencanaan Kegiatan 

1. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

2. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

3. Bagaimanakah proses perencanaan kegiatan yang dilakukan pada Pos 

Paud Kasih Ibu? 

4. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

5. Bagaimanakah perencanaan metode yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

6. Apakah kader BKB dilibatkan dalam perencanaan metode yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

7. Bagaimanakah prinsip penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

8. Bagaimanakah kader BKB dalam melaksakan prinsip penyelenggaraan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

9. Apakah kader BKB memanfaatkan media / APE saat pembelajaran di Pos 

Paud Kasih ibu? 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

10. Bagaimanakah kepemimpinan yang dilakukan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Pengelola Pos PAUD  
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11. Bagaimanakah pemanfaatan sumber daya yang ada dalam pengorganisaian 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

12. Apakah kader BKB dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada 

dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Penilaian dan evaluasi 

13. Bagaimanakah penilaian yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

14. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses penilaian di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

15. Bagaimanakah evaluasi program yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih 

Ibu?  

16. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

17. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

18. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Pembinaan dan pengembangan 

19. Bagaimanakah proses Pembinaan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

20. Apakah kader BKB terlibat dalam proses Pembinaan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

21. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

22. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

23. Apakah kader dilibatkan dalam proses pengembangan kegiatan yang 

dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

24. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

25. Kendala apa saja yang ditemui dalam pengelolaan kegiatan di Pos PAUD 

Kasih Ibu? 

26. Faktor-faktor apa sajakah mendukung dalam pengelolaan kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Fitriyanti 

2. Alamat   : Kenteng RT 5/V Tegalrejo 

3. Umur   : 33 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SMP 

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

Jawab : kami menyusunnya sesuai dengan kesepakatan dengan orang tua 

balita mas, karena tidak semua bisa mengikuti kegiatan secara teratur  

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

Jawab : kami hanya menyampaikan pemberitahuan mas kepada orang tua 

balita jika mau ada pertemuan 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

Jawab : ya kami memfasilitasi tempat dan menyampaikannya kepada 

orang tua balita mas tentang pertemuan yang akan dilaksanakan 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

Jawab : pernah mas, melalui puskesmas 

KADER BKB 

Lampiran 4 
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5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

Jawab : kami mencatat dan melaporkan setiap ada peserta yang masuk dan 

mengikuti kegiatan BKB   

6. Berapakah jumlah kader di Pos PAUD Kasih Ibu ? 

Jawab : ada 5 mas 

7. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Jawab : ada yang bertugas dalam penyuluhan dan ada juga yang bertugas 

dalam pengasuhan anak mas 

Proses Perencanaan Kegiatan 

8. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : pos paud kasih ibu membantu masyarakat sekitar dalam mengasuh 

anak  

9. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ada 25 anak mas 

10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kader berperan dalam perencanaan mas, sebelum kegiatan 

pembelajaran pasti ada acuan yang harus dibuat oleh kader yang dibantu 

oleh pengelola  

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : metode yang kami gunakan sesuai dengan keadaan anak dan tidak 

kami paksakan mas, intinya anak mampu mengembangkan bakat yang 

dimilikinya 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : prinsip yang dijalankan di pos paud kasih ibu keterbukaan dan 

kerja sama dengan orang tua mas, karena tanpa keterlibatan orang tua 

kader merasa kesulitan dalam menangani anak 
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13. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 

Jawab : kami manfaatkan semaksimal mungkin mas, meskipun jumlahnya 

juga tidak terlalu banyak malah terkadang ada anak yang meminjam untuk 

dibawa pulang 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

14. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : kepemimpinan yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu tidak 

seperti di lembaga formal mas, kami disini tidak ada pemimpin secara 

resmi. Kader saling mengingatkan dan memberi masukan agar kegiatan 

dapat berjalan dengan baik 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kami sangat memanfaatkan sumber daya yang ada mas, baik dari 

kader sendiri maupun dari lingkungan yang mendukung berjalannya 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu 

Penilaian dan evaluasi 

16. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : penilaian yang kami lakukan kepada anak setiap hari mas, namun 

tidak secara tertulis kami sampaikan kepada orang tua. Hanya sebagai 

pegangan untuk menangani anak-anak tertentu yang mempunyai perhatian 

lebih 

17. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

Jawab : - 

18. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 
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Jawab : sebelum mengikuti kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu anak masih 

merasa minder bila berinteraksi dengan orang lain, kurang percaya diri, 

pemalu 

19. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : - 

20. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : anak mengalami perubahan sedikit demi sedikit mas, yang 

dulunya malu-malu dalam berinteraksi sekarang mulai berani 

bersosialisasi dengan temannya 

21. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ada mas, seperti yang saya jelaskan tadi 

22. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : saya terlibat dalam evaluasi mas, namun tidak secara formal dalam 

ruangan ataupun rapat seperti evaluasi pada umunya karena evaluasi yang 

saya terima dari siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di Pos Paud. 

Kadang dari Ibu RW, dari orang tua balita dan terkadang juga dari 

keluarga saya sendiri 

23. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : tidak tentu mas, terkadang seminggu bahkan sampai sebulan baru 

ada evaluasi 

24. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : ada mas, dengan BKB dan Posyandu 

Pembinaan dan pengembangan 

25. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 
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Jawab : dalam pembinaan saya dan kader yang lain mendapat masukan 

dari berbagai pihak mas 

26. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : biasanya orang tua anak, dari dinas, dari PLKB dan dari kader 

sendiri juga saling memberi masukan 

27. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : tidak tentu mas 

28. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya dan kader yang lain selalu melaksanakan kegiatan 

semaksimal mungkin agar Pos Paud Kasih Ibu dapat berkembang dengan 

baik, meskipun juga ada keterbatasan masalah waktu dan biaya karena 

kami juga secara sukarela disini mas 

29. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : ya pemanfaatan APE dan cara mendidik anak yang sesuai dengan 

tingkatan usianya mas 

Kendala 

30. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : wah, kalau masalah kendala semua kegiatan pasti ada kendalanya 

mas. Apalagi saya disini bekerja dengan sukarela pasti banyak tenaga, 

waktu dan fikiran yang saya korbankan buat keluarga saya mas 

Faktor pendukung 

31. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : hal yang mendukung ya keluarga yang mau mendukung saya 

sebagai kader mas, meskipun terkadang pekerjaan dirumah juga kesimpir 

(terbengkalai) mas  
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Siti Nur Khayati 

2. Alamat   : Kenteng RT 4/V Tegalrejo 

3. Umur   : 40 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SMA 

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

Jawab : saya dan kader lain rembugan (berdiskusi) menentukan jadwal 

bersama dengan orang tua balita, biasanya disesuaikan dengan jadwal 

kegiatan harian di Pos Paud mas  

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

Jawab : saya aktif mas, tapi hanya sekedar menyediakan tempat dan 

undangan kepada peserta 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

Jawab : ya saya menjadi fasilitator dan penyuluh mas 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

Jawab : pernah mas, melalui Posyandu lalu ke Puskesmas 

5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

KADER BKB 
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Jawab : ya berperan mas, lha setiap ada peserta baru kan harus ada 

pencatatan dan pelaporan untuk kelengkapan administratif  

6. Berapakah jumlah kader di Pos PAUD Kasih Ibu ? 

Jawab : ada 5 mas 

7. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Jawab : untuk pembagian tugas memang tidak dibagi secara pasti mas, 

namanya juga tenaga sukarela. Ya semua dijalankan secara bersama-sama 

Proses Perencanaan Kegiatan 

8. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : tujuannya ya memberikan bimbingan kepada orang tua balita dan 

sekaligus mengasuh balita yang ada di lingkungan sini mas 

9. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : 25 anak mas 

10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya jelas mas, kader berperan dalam perencanaan utamanya 

kegiatan dan dalam mengelola dana yang masuk.   

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : karena ada tuntutan dari gugus, metodenya ya seperti sentra di TK. 

Tapi di Pos Paud ini kan SPS (Satuan Paud Sejenis) yang merupakan 

lembaga nonformal mas, jadi kami lebih banyak bermainnya mas 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kalau Pos Paud Kasih Ibu itu prinsipnya membantu orang tua, 

selalu melibatkan orang tua karena kader pasti tidak memahami secara 

penuh karakter masing-masing anak 

13. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 
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Jawab : APE nya karena masih terbatas mas, kami menggunakan bahan-

bahan dari alam. Misalnya tanah liat, daun-daun kering, sampah daur 

ulang. Kalau alat-alat tulis itu paling beli sendiri mas 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

14. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya jelas kami dilibatkan mas, tetapi tetap kami tidak seperti 

kacang lupa kulitnya. Kami masih melibatkan pengelola dalam 

kepemimpinan 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya semaksimal mungkin mas kami memanfaatkan sumber daya 

yang ada, baik dari kader sendiri maupun dari orang tua balita ada yang 

pintar memasak, kreatif dalam membuat kerajinan, dan mempunyai bakat 

dalam menari pasti kami manfaatkan dalam kegiatan di Pos Paud Kasih 

Ibu 

Penilaian dan evaluasi 

16. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kalau penilaian ya setiap hari kami melakukan penilaian kepada 

anak mas, sharing dengan kader anak iki ngene.., anak kuwi ngono..( anak 

ini begini, anak itu begitu). Kadang juga seminggu sekali, bahkan kalau 

pas ada kegiatan malah sebulan mas 

17. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

Jawab :- 

18. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : sebelum di Pos Paud ya anak susah diatur mas, nyuwun sewu 

kadang ngendikane kurang sopan ( mohon maaf, terkadang bicaranya 

kurang sopan ) 
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19. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : - 

20. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya Alhamdulilah mas, anak menjadi mudah diatur dan sedikit 

demi sedikit perilakunya bisa berubah dari sebelumnya 

21. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : nggih niku mpun mesti wonten mas.. (ya itu sudah pasti ada mas) 

22. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : ya berperan mas, saya dan kader yang lain di evaluasi oleh 

pengelola, warga sekitar, Ibu RW dan dinas dari kecamatan serta dari 

pihak BKKBN mas yang berhubungan dengan kegiatan BKB 

23. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : terkadang setelah ada kegiatan mas, tapi juga tidak menentu kan 

kami juga hanya tenaga sukarela mas 

24. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : wonten mas BKB kaliyan Posyandu (ada mas BKB dengan 

Posyandu) 

 

Pembinaan dan pengembangan 

25. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya kalau pembinaan kami selalu dilibatkan mas..bisa dari 

masyarakat sekitar, perangkat dan dari dinas-dinas terkait mas 

26. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya tadi mas, seperti yang sudah saya sebutkan 
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27. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : waktunya tidak menentu mas, kan kami juga disini sukarela jadi 

tuntutannya tidak begitu berat kapada kami  

28. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : mengenai pengembangan saya dan kader yang lain berusaha 

semaksimal mungkin dalam setiap kegiatan, meskipun pasti terbentur 

dengan masalah biaya dan waktu mas 

29. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : untuk kedepannya pengembangannya adalah menjadi KB ataupun 

Play Group mas 

Kendala 

30. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : nggih nek kendala niku katah sanget mas....(kalau kendala itu 

banyak sekali mas) kan “jer basuki mawa bea” jadi semuanya itu ujung-

ujungnya masalah finansial mas 

Faktor pendukung 

31. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya kalau faktor pendukung itu bisa dari dinas mas, kadang ada 

pelatihan dan masukan dari dinas-dinas terkait  
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Sudarti 

2. Alamat   : Kenteng RT 1/V Tegalrejo 

3. Umur   : 50 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SLTA 

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

Jawab : biasanya saya dan kader lain kami sepakati dengan jadwal harian 

di Pos Paud mas 

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

Jawab : saya dan kader lain paling melakukan koordinasi dengan orang tua 

dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dari BKKBN mas 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

Jawab : hanya menjadi fasilitator mas dari BKKBN kadang juga dari 

Puskemas 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

Jawab : ya mas, ke Puskesmas 

5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

Jawab : setiap ada peserta baru pasti dicacat dan dilaporkan kepada 

pengelola mas  

KADER BKB 
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6. Berapakah jumlah kader di Pos PAUD Kasih Ibu ? 

Jawab : 5 mas 

7. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Jawab : ya setiap kader mempunyai tugas yang sama mas, dan kami juga 

saling membantu tugas kader yang lain 

Proses Perencanaan Kegiatan 

8. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : Pos Paud Kasih Ibu bertujuan untuk membantu warga sekitar 

lingkungan sini dalam mengasuh anaknya mas 

9. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : 25 mas 

10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya dan kader lain merencanakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang kami terima dan kesepakatan 

dengan orang tua tentang kegiatan yang akan dilaksanakan 

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : metodenya sesuai dengan petunjuk gugus, tetapi kami sesuaikan 

dengan keadaan yang ada di Pos Paud karena kami tidak ingin membebani 

anak dan orang tuanya mas 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kami menjalankan prinsip kesederhanaan mas, karena Pos Paud 

Kasih Ibu kan untuk kepentingan masyarakat sekitar juga, jadi kami tidak 

ingin terlalu membenani mereka 

13. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 

Jawab : ya saya manfaatkan betul mas, karena masa-masa balita tersebut 

lagi senang-senangnya bermain mas dan dalam bermain tersebut kan juga 
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ada pembelajaran yang masuk. Meskipun juga jumlahnya masih terbatas 

mas.. 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

14. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : disini secara struktural memang ada pengelola mas, akan tetapi 

semuanya berjalan dengan kekeluargaan jadi tidak sepenuhnya tergantung 

pada kepemimpinan pengelola 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk masalah sumber daya, kader pasti sangat memanfaatkan 

mas. Karena kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari 

semua pihak 

Penilaian dan evaluasi 

16. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : panilaian yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu kami lakukan 

setiap hari mas tetapi tidak secara formal, kami memberi saran kepada 

orang tua mengenai perkembangan anaknya dan masalah-masalah yang 

kami temui mas 

17. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

Jawab :- 

18. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : sebelum di  Pos Paud anak bermain sesukanya tidak ada yang 

mengarahkan, tidak berani dan pemalu bersosialisasi dengan 

lingkungannya 

19. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : - 
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20. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : setelah mengikuti kegiatan di Pos Paud sedikit ada perkembangan 

mas, anak sudah mulai bisa diatur tidak bermain terus-menerus. Meskipun 

kadang juga butuh kesabaran ekstra menghadapi mereka. Sudah mulai 

agak berani bersosialisasi dengan lingkungannya, ya pokoknya ada 

perubahan lah mas meskipun sedikit 

21. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ada mas 

22. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : dalam evaluasi saya dan kader lain sering mendapat masukan dari 

banyak pihak mas, dan kami juga memang membuhtuhkan itu semua mas 

untuk keberlangsungan dan perbaikan Pos Paud Kasih Ibu 

23. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : karena lembaga ini juga lembaga noformal jadi saya kadang 

mendapat masukan lewat acara pertemuan di rumah warga, rapat PKK, 

dan tidak menentu mas karena kesibukan dan rutinitas masing-masing 

kader tapi intinya semua itu untuk kebaikan bersama mas 

24. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : ya dengan BKB dan Posyandu mas 

 

Pembinaan dan pengembangan 

25. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk pembinaan kami mendapat pembinaan dari dinas dan dari 

BKKBN  juga pernah, dari orang tua anak, dari warga dan perangkat 

kelurahan ya pokoknya kami menerima semua masukan yang ada mas 
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26. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : - 

27. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk masalah waktu karena Pos Paud adalah lembaga yang 

bersifat swadaya dan nonformal jadi tidak ada jadwal rutinnya mas  

28. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya dan kader lain berusaha untuk mengembangkan Pos Paud 

Kasih Ibu dengan apa saja yang kami punya, termasuk dalam pendanaan 

setiap kegiatan yang dilaksanakan, seperti dalam perlombaan di Pemkot 

kemarin mas, kami sukarela dalam melatih dan memfasilitasi anak dalam 

perlombaan dan Alhamdulilah dapat juara 2 mas..(sambil tersenyum)  

29. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : semuanya mas, dari kader sampai orang tua anak dan sarana 

prasarana yang mendukung kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu 

Kendala 

30. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : kendalanya ya karena semuanya serba terbatas mas jadi sebisa 

mungkin untuk tetap melaksanakan tugas sebagai kader mas 

Faktor pendukung 

31. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : faktor pendukung mungkin dari orang tua balita yang antusias 

dalam mengikuti kegiatan di pos Paud Kasih Ibu dan tidak terlalu 

menuntut karena mungkin mereka juga menyadari kami disini  hanya 

tenaga sukarela 
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Anna Siti R 

2. Alamat   : Kenteng RT 4/V Tegalrejo 

3. Umur   : 26 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SMK 

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

Jawab : - 

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

Jawab : - 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

Jawab : - 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

Jawab : - 

5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

Jawab : -  

6. Berapakah jumlah kader di Pos PAUD Kasih Ibu ? 

Jawab : 5 mas 

KADER BKB 
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7. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Jawab : saya kan kader baru disini mas, jadi untuk pembagian tugas saya 

hanya membantu kader yang lain dalam bertugas disini 

Proses Perencanaan Kegiatan 

8. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : kalau setahu saya Pos Paud Kasih Ibu ini mengasuh anak-anak 

balita di sekitar lingkungan sini mas.  

9. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : 25 mas 

10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : karena saya termasuk kader baru jadi saya hanya membantu kader 

lama dalam perencanaan mas 

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : untuk metodenya saya mengkuti kader yang lain mas, yang 

penting anak tidak hanya bermain tetapi juga sambil belajar 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : setahu saya dalam penyelenggaraan Pos Paud Kasih Ibu ini ya 

kesederhanaan mas, karena yang kami layani adalah masyarakat sekitar 

yang kebanyakan kelas ekonomi menengah kebawah 

13. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 

Jawab : ya kami memanfaatkan APE semaksimal mungkin mas, baik APE 

yang didalam ruangan maupun APE yang diluar ruangan 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

14. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 
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Jawab : saya belum begitu mengerti peran saya dalam kepemimpinan yang 

ada di Pos Paud Kasih Ibu ini mas 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya berusaha untuk memanfaatkan sumber daya yang ada mas 

Penilaian dan evaluasi 

16. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya belum berperan sepenuhnya mas dalam penilaian di Pos Paud 

Kasih Ibu ini 

17. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

Jawab :- 

18. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : setahu saya dulu anak-anak yang belum mengikuti kegiatan di Pos 

Paud masih merasa minder bila bertemu dengan orang lain dan susah 

diatur orang tuanya mas 

19. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : - 

20. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya setelah mengikuti kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu lumayan ada 

perkembangan mas, anak mulai berani bermain dan berinteraksi dengan 

orang lain dan yang dulunya susah jika dinasehati sekarang mulai sedikit 

bisa dinasehati 

21. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : pasti ada mas 



127 
 

 
 

22. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : saya belum begitu mengerti mas peran saya dalam evaluasi 

23. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : - 

24. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : ada mas, Posyandu dan BKB  

 

Pembinaan dan pengembangan 

25. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : - 

26. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : - 

27. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : -  

28. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kalau saya sendiri dalam pengembangan ingin menambah 

pengalaman dan ketrampilan saya dalam mendidik anak-anak di Pos Paud 

Kasih Ibu ini mas  

29. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : semuanya saya kira harus ada pengembangan mas, demi kemajuan 

Pos Paud Kasih Ibu 

Kendala 

30. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 
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Jawab : kendala yang saya hadapi ya masih sedikitnya pengetahuan dan 

pengalaman saya mas, jadi mungkin saya belum maksimal dalam 

melaksanakan kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu 

31. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : yang mendukung saya dalam pengelolaan Pos Paud Kasih Ibu ini 

ya kader-kader yang lain mas yang selalu memberi masukan dan 

kesabaran dalam membantu saya  
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Wahyu Mulyani 

2. Alamat   : Kenteng RT 5/V Tegalrejo 

3. Umur   : 46 Tahun 

4. Pendidikan Terakhir : SPG 

5. Pekerjaan  : Ibu Rumah Tangga 

 

Pertanyaan 

Peran Kader 

1. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyusun jadwal kegiatan Bina 

Keluarga Balita? 

Jawab : saya tidak menyusun sendiri jadwalnya mas, tetapi bersama 

dengan kader yang lain serta kesepakatan dengan peserta BKB  

2. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menyelenggarakan pertemuan? 

Jawab : saya terlibat mas dalam setiap pertemuan 

3. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjadi fasilitator pertemuan 

maupun diluar pertemuan? 

Jawab : ya dalam pertemuan yang akan diadakan saya dan kader yang lain 

biasanya menjadi fasilitator kepada peserta BKB 

4. Apakah kader BKB pernah melakukan rujukan dalam menangani masalah 

tumbuh kembang balita? 

Jawab : ya pernah mas, biasanya melalui Posyandu kalau tidak ya ke 

Puskesmas 

5. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan 

Bina Keluarga Balita? 

KADER BKB 
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Jawab : pastinya berperan mas, karena setiap ada peserta baru dan peserta 

yang tidak mengikuti lagi kegiatan BKB pasti dicatat  

6. Berapakah jumlah kader di Pos PAUD Kasih Ibu ? 

Jawab : ada 5 mas 

7. Bagaimanakah pembagian tugas pada tiap kader ? 

Jawab : ada yang bertugas dalam kegiatan BKB dan ada juga di kegitan 

Pos PAUD. Ya kami saling mengisi saja antar kader mas 

Proses Perencanaan Kegiatan 

8. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : kalau tujuannya ya membimbing orang tua untuk mendidik 

anaknya dan sekaligus mengasuh dan mendidik anaknya agar 

perkembangannya bisa tumbuh dengan optimal mas 

9. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ada 25 anak mas 

10. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya dan teman kader yang lain biasanya merencanakan kegiatan 

yang akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang kami terima mas.   

11. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses perencanaan metode yang 

akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : untuk metode saya dan kader yang lain memanfaatkan betul apa 

saja yang ada di sekitar lingkungan Pos PAUD yang penting anak mampu 

berkembang dan aktif dalam setiap kegiatan, serta pada akhir tahun 

biasanya kami adakan kegiatan karya wisata agar anak tidak merasa bosan 

dan mengenal hal-hal baru yang labih menarik 

12. Bagaimanakah peran kader BKB dalam menjalankan prinsip 

penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : kalau di Pos Paud Kasih Ibu prinsipnya tidak membebankan orang 

tua mas, meskipun kami disini hanya sukarela tetapi kami semaksimal 

mungkin dalam menjalankan tugas mas.  
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13. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan media / APE saat 

pembelajaran di Pos Paud Kasih ibu? 

Jawab : ya saya dan kader yang lain memanfaatkan APE yang ada 

meskipun jumlahnya juga masih terbatas mas 

Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

14. Bagaimanakah peran kader BKB proses kepemimpinan yang dilakukan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : dalam kepemimpinan karena kami disini juga lembaga nonformal 

jadi tidak begitu mempersoalkan kepemimpinan yang ada, tapi yang pasti 

tetap pengelola sebagai acuan kami dan kader hanya membantu dalam 

proses kepemimpinan tersebut 

15. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pemanfaatan sumber daya yang 

ada dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk sumber daya pastinya saya dan kader yang lain 

memanfaatkan sekali mas, karena semua kegiatan yang ada di Pos PAUD 

Kasih Ibu ini tidak terlepas dari lingkungan sekitar 

Penilaian dan evaluasi 

16. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses penilaian yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya untuk penilaiannya saya dan kader yang lain biasanya pada 

setiap kegiatan harian sebelum pulang kami sempatkan untuk menilai dan 

diskusi mengenai anak-anak yang menonjol di kelas 

17. Bagaimanakah Pertumbuhan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu?  

Jawab :- 

18. Bagaimanakah perkembangan anak sebelum mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : sebelum mengikuti Pos PAUD biasanya anak-anak itu rewelnya 

minta ampun mas, ada juga yang pemalu dan minder sama kami 

19. Bagaimanakah pertumbuhan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 
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Jawab : - 

20. Bagaimanakah Perkembangan anak setelah mengikuti kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : nggih (ya) Alhamdulilah mas setelah mengikuti Pos PAUD sedikit 

demi sedikit anak bisa diberi masukan, mulai berani bermain dengan 

teman sebayanya dan ada perbaikan lah mas dari sebelumnya 

21. Adakah perbedaan pada anak sebelum dan setelah mengikuti kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya pasti ada mas, mesipun setiap anak berbeda-beda  

22. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : saya sedikit banyak juga terlibat mas, karena evaluasi juga 

bermanfaat bagi kami untuk perbaikan 

23. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : ya tidak terjawal dengan pasti mas 

24. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : terpadu dengan BKB dan Posyandu mas 

 

Pembinaan dan pengembangan 

25. Bagaimanakah peran kader BKB dalam proses Pembinaan yang dilakukan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : berperan mas, kami dilibatkan dalam pembinaan dan terkadang 

kami sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kami dalam menjalankan 

tugas sebagai kader 

26. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya dari dinas terkait, BKKBN, dari Ketua PKK 

27. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya tidak terjadwal dengan pasti mas, tapi paling tidak sebulan 

sekali pasti ada pembinaan 
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28. Bagaimanakah peran kader BKB dalam pengembangan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : dalam segala kegiatan pasti semua menginginkan perkembangan 

mas, dan kami juga demikian di Pos PAUD Kasih Ibu 

29. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : untuk sementara waktu yang ingin kami capai adalah menjadi KB 

ataupun Play Group mas 

Kendala 

30. Kendala apa saja yang ditemui kader BKB dalam pengelolaan kegiatan di 

Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : ya untuk masalah kendala pasti setiap kegiatan mempunyai 

kendala mas, kalau disini ya kendalanya karena kami lembaga nonformal 

jadi kami harus memanfaatkan apa saja yang ada meskipun dalam 

keterbatasan mas 

Faktor pendukung 

31. Faktor-faktor apa sajakah mendukung kader BKB dalam pengelolaan 

kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : untuk faktor pendukung mungkin dari lingkungan sekitar dan 

orang tua yang memahami kader secara penuh mas yang tidak membebani 

kami
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HASIL WAWANCARA  

Peran Kader BKB dalam Pengelolaan Pos PAUD Kasih Ibu 

Kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga 

 

 

 

 

Identitas Subjek 

1. Nama   : Padmi 

2. Alamat   : Jl. Anggrek, RT 5/RW V Kenteng Tegalrejo 

3. Umur   : 48 tahun 

4. Pendidikan Terakhir : S1 

5. Pekerjaan  : PNS 

 

Pertanyaan 

Proses Perencanaan Kegiatan 

1. Apakah tujuan adanya Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu di 

kelurahan Tegalrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga? 

Jawab : pada awalnya tujuan dari Pos PAUD Kasih Ibu ini untuk 

memberdayakan ibu-ibu yang ada di sekitar wilayah Kenteng Tegalrejo 

mas, karena dulu kegiatannya adalah BKB. Setelah berjalan beberapa 

tahun akhirnya kami membentuk Pos PAUD Kasih Ibu agar anak balita 

yang ikut kegiatan di BKB juga mendapat pendidikan yang sama dengan 

orang tuanya serta potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara 

optimal 

2. Berapakah jumlah peserta didik di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk peserta Alhamdulilah mas kami memiliki 25 anak 

3. Bagaimanakah proses perencanaan kegiatan yang dilakukan pada Pos 

Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk perencanaan memang idealnya tertulis ya mas, tapi karena 

dalam perencanaan kegiatan kader yang memiliki peran penting jadi saya 

Pengelola Pos PAUD 
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tidak bisa memaksa untuk membuat perencanaan dilakukan harian, 

mingguan dan bulanan. Karena kader juga bekerja dengan sukarela mas, 

mau berangkat saja saya sudah bersyukur mas...  

4. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang 

dilakukan pada Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya terlibat mas, malah saya percaya betul dengan kader mas 

5. Bagaimanakah perencanaan metode yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : yang jelas untuk metode semua sama saja mas, tidak ada yang 

paling baik. Kami menggunakan berbagai metode dan variatif dalam 

memanfaatkan metode yang ada mas, terkadang juga hanya memanfaatkan 

bahan alam di sekitar lingkungan Pos PAUD 

6. Apakah kader BKB dilibatkan dalam perencanaan metode yang akan 

digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran? 

Jawab : nggih niku mesti mas (ya itu pasti mas) 

7. Bagaimanakah prinsip penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk prinsip penyelenggaraan di Pos Paud Kasih Ibu ini mas, 

yang penting kami membantu masyarakat sekitar untuk mendidik anaknya 

tanpa membebani orang tua balita, serta tidak mengenyampingkan mutu 

mas. Karena lembaga ini juga berasal dari warga dan harus bermanfaat 

bagi warga pula mas..   

8. Bagaimanakah kader BKB dalam melaksakan prinsip penyelenggaraan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : saya rasa kader juga melaksanakan prinsip yang sama mas 

9. Apakah kader BKB memanfaatkan media / APE saat pembelajaran di Pos 

Paud Kasih ibu? 

Jawab : untuk APE pastinya kader juga memanfaatkan mas, namun kami 

juga tidak hanya memanfaatkan APE yang ada karena jumlahnya juga 

pasti tidak mencukupi, kami manfaatkan apa saja yang ada di lingkungan 

sekitar Pos Paud Kasih Ibu mas. Agar anak juga mampu mendapatkan 

pengalaman-pengalaman baru mengenai lingkungan di sekitarnya 
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Kepemimpinan dan Pengorganisasian 

10. Bagaimanakah kepemimpinan yang dilakukan di Pos PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : dalam kepemimpinakn saya merasa tidak sebagai pemimpin mas, 

semuanya sama antara saya dengan kader karena semua juga pemimpin 

dan bisa memimpin dirinya sendiri. Saya juga lebih senang bila ada usulan 

dari kader atau orang tua balita mas, jadi tidak bergantung hanya kepada 

saya saja 

11. Bagaimanakah pemanfaatan sumber daya yang ada dalam pengorganisaian 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : semua saya libatkan mas, dari kader, tokoh masyarakat, dari ibu-

ibu PKK, dari orang tua balita dan siapa saja untuk mendukung kelancaran 

kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu.  

12. Apakah kader BKB dilibatkan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada 

dalam pengorganisaian kegiatan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya jelas mas saya libatkan 

Penilaian dan evaluasi 

13. Bagaimanakah penilaian yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab :  ya pasti ada mas dan itu penilaian terhadap siswa serta kader yang 

ada mulai dari sebelum kegiatan, proses dan setelah pelaksanaan kegiatan 

14. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses penilaian di Pos Paud Kasih 

Ibu? 

Jawab : dilibatkan mas.. 

15. Bagaimanakah evaluasi program yang dilaksanakan di Pos Paud Kasih 

Ibu?  

Jawab : untuk evaluasi program kami juga mendapatkan evaluasi dari 

dinas yang selalu melakukan monitoring kepada kami mas dari BKKBN 

juga melakukan evaluasi mengenai kegiatan BKB yang berisi mengenai 

KKA (Kartu Kembang Anak) maupun KIA (Kesehatan IBU dan Anak) 

dari pihak Puskesmas juga mengenai kegiatan Posyandu, dan kami juga 

selalu apa apanya dalam proses evaluasi tanpa meuntup-nutupi kekurangan 

yang ada di Pos Paud Kasih Ibu ini mas 
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16. Apakah kader BKB dilibatkan dalam proses evaluasi program yang 

dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu?  

Jawab : ya itu pasti dilibatkan mas dan tanpa dilibatkan pun semua juga 

bisa mengevaluasi diri sendiri 

17. Kapan evaluasi program dilaksanakan? 

Jawab : ya terkadang setiap bulan mas pas ada rapat atau pertemuan  

18. Adakah keterpaduan kegiatan di Pos PAUD Kasih Ibu dengan kegiatan 

lain? 

Jawab : ya ada mas, dengan BKB dan Posyandu 

Pembinaan dan pengembangan 

19. Bagaimanakah proses Pembinaan yang dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk pembinaan kami tidak hanya dari dinas mas, justru dari 

lingkungan sekitar itu penting mas bisa dari ketua RT, ketua RW, Pak 

Kyai, Pak Lurah, Perangkat. Ya intinya kami tetap membutuhkan 

pembinaan untuk perbaikan Pos Paud Kasih Ibu agar bisa menjadi lebih 

baik lagi mas 

20. Apakah kader BKB terlibat dalam proses Pembinaan yang dilakukan di 

Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : pasti terlibat mas 

21. Siapa yang memberikan pembinaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan 

di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : seperti yang sudah saya bilang tadi mas.. 

22. Kapankah Pembinaan dilaksanakan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : untuk pelaksanaannya tidak tersusun dan terjadwal mas, karena 

kapanpun kami bisa menerima masukan yang ada 

23. Apakah kader dilibatkan dalam proses pengembangan kegiatan yang 

dilakukan di Pos Paud Kasih Ibu? 

Jawab : ya mas 

24. Apa sajakah Pengembangan kegiatan yang dilakukan di Pos Paud Kasih 

Ibu? 
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Jawab : untuk pengembangan dari APE yang selalu kami tingkatkan, dari 

kader agar lebih meningkatkan kemampuan dalam medidik dan mengasuh 

anak, ya intinya semua ingin kami kembangkan mas 

25. Kendala apa saja yang ditemui dalam pengelolaan kegiatan di Pos PAUD 

Kasih Ibu? 

Jawab : waduh..(sambil tersenyum) masalah kendala itu jangan ditanyakan 

mas..hehe, hidup kalau tidak ada kendala ya ndak hidup mas. Ya karena 

semuanya serba terbatas dan kami juga menyadari keterbatasan itu, 

memang kami juga sudah berusaha dengan maksimal mungkin mas tetapi 

hasil yang diperoleh mungkin belum sesuai dengan apa yang diharapkan 

26. Faktor-faktor apa sajakah mendukung dalam pengelolaan kegiatan di Pos 

PAUD Kasih Ibu? 

Jawab : untuk pendukungnya, Alhamdulilah mas kami mempunyai kader 

yang rela bekerja dengan sukarela dan tanggung jawab yang tinggi 

terhadap tugasnya meskipun imbalan yang mereka terima tidak sebanding 

dengan apa yang diberikan.  
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