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ABSTRAK 

Pujiati, Widi Nur. 2017. Peran Kader dalam Layanan Bina Keluarga Balita di 

Matahari XI Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 

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

Negeri Semarang. Pembimbing Dra. Emmy Budiartati, M.Pd dan Dr. Utsman, 

M.Pd. 

Kata kunci: Peran, BKB, Layanan BKB. 

Bina Keluarga Balita Matahari XI merupakan salah satu BKB di Kelurahan 

Bojongbata dan merupakan BKB terakreditasi baik se-Kabupaten Pemalang 

karena pernah meraih juara I tingkat kabupaten dan mewakili Kabupaten 

Pemalang ke tingkat provinsi. Program BKB bertujuan untuk meningkatkan 

pengelolaan dan keterampilan orangtua dan anggota keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang balita. Permasalahan yang diungkap adalah: 1) Peran 

kader dalam layanan Bina Keluarga Balita di Matahari X1; 2) Faktor pendukung 

dalam layanan Bina Keluarga Balita di Matahari X1; 3) faktor penghambat dalam 

layanan Bina Keluarga Balita di Matahari X1. Dari permasalahan tersebut maka 

tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mendeskripsikan peran kader dalam 

layanan Bina Keluarga Balita di Matahari X1; 2) Untuk mendeskripsikan faktor 

pendukung dalam layanan Bina Keluarga Balita di Matahari X1; 3) Untuk 

mendeskripsikan faktor penghambat dalam layanan Bina Keluarga Balita di 

Matahari X1. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian ini adalah berjumlah 10 yang terdiri dari kader dan peserta BKB, 

sedangkan informan yaitu 1 PLKB, 1 ketua BKB, dan kepala kelurahan 

bojongbata. Keabsahan data dibuktikan dengan menggunakan teknik ketekunan di 

lapangan dan triangulasi sumber dan metode. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara, observasi, dokumentasi. 

 

Hasil penelitian yaitu: 1) peran kader dalam layanan Bina Keluarga Balita 

meliputi penanaman nilai-nilai BKB pada peserta dan keberhasilan dalam 

pelaksanaan BKB baik administrasi ataupun pelaksanaannya; 2) faktor pendukung 

dalam layanan BKB yaitu sarana dan prasarana, dukungan/kerjasama dari 

BAPERMAS KB dan PP, anak dan ketersedian peserta, serta kesiapan kader; 3) 

faktor penghambat dalam layanan BKB yaitu partisipasi kader, partisipasi peserta, 

waktu pelaksanaan, dan anggaran. 

Simpulan dari penelitian ini yaitu kader sangat berperan dalam layanan BKB 

dalam keberhasilan dan ketercapain tujuan serta visi misi dari BKB. Hal ini sesuai 

dengan teori, juklak/juklis yang menjelaskan mengenai hakikat BKB dari mulai 

kader, peserta, hingga pelaksanaannya. Adapun saran yang diberikan untuk BKB 

Matahari XI yaitu mengevaluasi kembali kinerja pengurus dan kader, kader lebih 

meningkatkan keaktifan dan tanggung jawab terhadap dedikasi sebagai seorang 

kader dan kader lebih optimal dalam layanan BKB serta lebih memotivasi peserta 

untuk lebih aktif dalam kegiatan. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO : 

 Kesuksesan tidak akan bertahan jika dilalui dengan jalan pintas, dan kegagalan 

terjadi karena terlalu banyak berencana tapi sedikit berfikir karena sukses itu 

berani bertindak dan berprinsip, rahasia kesuksesan adalah kerja keras dari 

sebuah kegagalan (Widi Nur Pujiati). 
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Skripsi ini saya persembahkan kapada: 

1. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan pengalaman dan ilmunya bagi penulis. 

2. Almamater Universitas Negeri Semarang tercinta. 

3. Badan Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Pemalang dan Bina Keluarga 

Balita (BKB) Matahari XI yang telah mengijinkan melaksanakan penelitian 

dan semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian skripsi saya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Membangun keluarga merupakan awal lahirnya generasi mendatang. 

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat merupakan tempat untuk 

mendidik dan membentuk watak moral serta melatih kebersamaan sebagai bekal 

kehidupan bermasyarakat. Calon ayah dan ibu perlu menentukan kelurga seperti 

apa yang menjadi impian, pilihan dan harapannya serta perlu memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk menjadi ayah dan ibu bagi anak-anaknya. 

Membangun sebuah keluarga diperlukan perencanaan yang matang, antara lain: 1. 

Merencanakan usia perkawinan (20-30 tahun); 2. Membina hubungan antar 

pasangan dengan keluarga lain, dan dengan kelompok; 3. Merencanakan kelahiran 

anak pertama (persiapan menjadi orang tua); 4. Mengatur jarak kelahiran (dengan 

menggunakan alat kontrasepsi); 5. Berhenti melahirkan diusia 35 tahun (agar 

dapat merawat balita secara optimal); 6. Merawat dan mengasuh anak usia balita 

(memenuhi kebutuhan dasar anak (kebutuhan fisik, kasih sayang dan stimulasi)) 

(Alimoeso, 2015: 6-7). 

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. 

Dikatakan sebagai pendidikan yang pertama karena pertama kali anak 

mendapatkan pengaruh pendidikan dari dan didalam keluarganya. Sedangkan 

dikatakan sebagai pendidikan yang utama karena sekalipun anak mendapatkan 

pendidikan dari sekolah dan masyarakatnya, namun tanggung jawab kodrati 

pendidikan terletak pada orang tuanya. Alasan yang melatarbelakangi
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terbentuknya sebuah keluarga yaitu: 1) Alasan biologis (seks) untuk mendapatkan 

keturunan; 2) Alasan ekonomi; 3) Alasan akan rasa keterjaminan atau keamanan; 

dan 4) Alasan agama (Arkandini, 2009: Yogyakarta). 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan 

dan Pembangunan Keluarga Sejahtera menyebutkan bahwa keluarga adalah unit 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami isteri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Tinjauan sosiologis, 

keluarga merupakan suatu kesatuan sosial yang terdiri dari suami isteri dan anak-

anak yang belum dewasa. Keluarga ini merupakan community primer yang paling 

penting dalam masyarakat, karena hubungan antara para anggotanya sangat erat 

dan kekal. Oleh karena itu, keluarga tersebut mempunyai sifat-sifat dan ciri: 1) 

Memiliki ikatan batin dan emosional; 2) Memiliki hubungan darah; 3) Memiliki 

ikatan perkawinan; 4) Mempunyai kekayaan keluarga; 5) Memiliki tempat 

tinggal; 6) Memiliki tujuan; 7) Setiap anggota keluarga saling berinteraksi satu 

sama lain dan masing-masing mempunyai peran sendiri-sendiri. Secara sosiologis 

maupun psikologis, suatu keluarga bagaimanapun bentuk dan jenisnya secara 

implisit mengandung arti ikatan (Arkandini, 2009: Yogyakarta). 

Membentuk keluarga berkualitas sesuai amanah undang-undang yaitu sebagai 

sebuah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, bercirikan 

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan 

kedepan, tanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

merupakan suatu hal yang tidak mudah. Beberapa langkah yang dilakukan dalam 

membentuk keluarga berkualitas, antara lain: 1. Menumbuh kembangkan harapan 
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(pada diri sendiri dan keluarga akan kehidupan yang lebih baik); 2. Memberikan 

teladan yang baik (kepada anak-anak mengingat perkembangan teknologi dan 

globalisasi yang juga memiliki dampak negatif dari sisi moral); 3. Senantiasa 

memeberi nasihat kebaikan dan teguran atas perilaku dan tindakan yang 

menyimpang; 4. Mencari dan membentuk lingkungan kondusif (untuk 

perkembangan keluarga yaitu lingkungan yang jauh dari obat-obatan terlarang, 

kekerasan dan tindak asusila); 5. Melakukan kebiasaan dan pengulangan terhadap 

hal-hal yang baik dan bermanfaat; 6. Memberikan hadiah berupa pujian (bila anak 

berhasil melakukan hal-hal baik serta memberikan hukuman bila anak melanggar 

aturan yang telah disepakati) (Alimoeso, 2015: 8-9). 

Keluarga sejahtera berkarakteristik yaitu keluarga yang dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga tersebut menurut Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan 

Keluarga Sejahtera Bab II Pasal 4 Ayat (2), terdiri dari 8 item. Kedelapan fungsi 

keluarga tersebut adalah: 1) Fungsi Keagamaan; 2) Fungsi Sosial Budaya; 3) 

Fungsi Cinta Kasih; 4) Fungsi Melindungi; 5) Fungsi Reproduksi; 6) Fungsi 

Sosialisasi dan Pendidikan, 7) Fungsi Ekonomi, 8) Fungsi Pembinan Lingkungan. 

Karakteristik lain dalam keluarga sejahtera adalah keluarga dan seluruh 

anggotanya dapat menjadi pemrakarsa pembangunan, pelaksana, pengontrol, dan 

akhirnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dengan penuh kebahagiaan. 

Keluarga juga mampu menjadi unit yang kokoh, kuat dan mempunyai keampuan 

untuk menangkal pengaruh budaya yang dapat merusak tata kehidupan dan 

menurunkan martabat manusia. Berdasarkan karakteristiknya, peran keluarga 
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sejahtera merupakan wahana pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

berkualitas (Arkandini, 2009: Yogyakarta). 

Pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas perlu adanya 

generasi penerus yaitu anak yang hadir dalam sebuah keluarga. Anak adalah 

bagian yang tak terpisahkan dan merupakan buah cinta dari ayah dan ibu. Anak 

yang lahir dengan belaian kasih sayang dari ayah dan ibunya akan mampu tumbuh 

menjadi pribadi yang percaya diri dan selalu siap dalam menghadapi tantangan 

masa depan. Orang tua terbaik bukanlah mereka yang suka menyerahkan urusan 

pengasuhan kepada orang lain. Oleh karena itu menciptakan kedekatan antara 

orang tua dengan anak adalah sebah investasi yang sangat berharga. Kepribadian 

orang tua berdampak terhadap perkembangan anak. Orang tua yang mudah marah 

kepada anak berdampak merugikan terhadap kesejahteraan emosional anak dan 

terhadap perkembangan kemampuan berfikirnya/kognitifnya. Karakteristik anak 

mempengaruhi pengasuhan yang mereka terima. Karakteristik-karakteristik 

tersebut seperti usia anak, jenis kelamin, dll. Dalam pengasuhan anak, orang tua 

membutuhkan dan bergabung pada sistem dukungan sosial yang berfungsi dengan 

baik, misalnya hubungan yang hangat antara orang tua dengan keluarga besar, 

memiliki hubungan yang baik dengan para tetangga, teman, dan kerabat 

(Alimoeso, 2015: 15). 

Periode anak di bawah umur 5 tahun (balita) merupakan periode paling kritis 

dalam menentukan kualitas hidup anak di masa yang akan datang. Pada lima 

tahun pertama kehidupan, proses tumbuh kembang anak berjalan sangat pesat. 

Para ahli mengatakan masa balita sebagai masa emas (golden age periode), karena 
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pada usia 0-2 tahun, perkembangan otak anak mencapai 80%. Di masa emas ini 

merupakan kesempatan yang sangat baik untuk mengembangkan aspek-aspek diri 

anak secara fisik, emosional, sosial, dan pengetahuan intelektualnya. Menyadari 

akan pentingnya pembinaan tumbuh kembang anak sejak dini maka fungsi dan 

peranan orang tua sangatlah penting di dalam membina asih, asah, asuh anak 

mereka. Pemerintah pusat dan daerah bersama masyarakat sudah sejak lama 

membina dan mengembangkan BKB sebagai wadah membina ilmu serta bertukar 

pikiran tentang keorangtuaan dan pengasuhan anak. Dengan aktif mengikuti 

kegiatan BKB diharakan orang tua mampu memberikan nilai-nilai terbaik untuk 

pertumbuhan dan perkembangan anaknya (Alimoeso, 2015: 1). 

Hasil penelitian pusat studi BKKBN tentang peranan orang tua (ayah dan ibu) 

dan anggota keluarga lainnya dalam upaya pemantapan pembinaan tumbuh 

kembang anak menunjukkan bahwa anak dapat belajar dengan baik di sekokah 

yang lebih lanjut bila mana telah dipersiapkan terlebih dahulu antara lain dengan 

mengikuti kelompok BKB. Kenyataan yang dijumpai di masyarakat, masih 

banyak keluarga yang belum memahami peran penting tersebut. Penelitian lain 

yang relevan adalah penelitian Chatia Hastasari dan Alvika Hening Perwita (2014: 

2 vol.6) menyatakan bahwa salah satu implementasi kebijakan pemerintah untuk 

mengajak ketahanan keluarga dengan menaikan kualitas anak-anak adalah dengan 

program Bina Keluarga Balita (BKB). Program Bina Keluarga Balita merupakan 

salah satu program pemerintah, program ini dilaksanakan melalui BKKBN yang 

dilandasi pemikiran bahwa aspirasi yang ingin dicapai oleh Gerakan BKB ini 

dapat menunjang tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia 



6 

 

 

Sejahtera). Layanan Bina Keluarga Balita (BKB) diperuntukkan bagi ibu yang 

memiliki balita. Para ibu yang memiliki balita mendapatkan penyuluhan sehingga 

pengetahuan dan ketrampilan ibu dalam mengasuh anak akan meningkat. 

Pendekatan Bina Keluarga Balita (BKB) adalah melalui pendidikan orang tua 

khusunya ibu dan anggota keluarga lainnya. 

Berdasarkan laporan arif dalam dalam Tribun Jateng semarang tanggal 20 

Agustus 2014 pada tahun 2014 BKKBN telah memantapkan program Genre dan 

BKB. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah menyampaikan kedua program 

tersebut dilaksananakan mengacu UU Nomor 52/2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kepala Perwakilan BKKBN Jawa 

Tengah juga mengatakan, “Pasal 47 mengamanatkan agar pemerintah menetapkan 

kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan keluarga. Maka, 

pembinaan kami lakukan sepanjang siklus kehidupan manusia, mulai dari balita 

hingga lansia," katanya kepada Tribun Jateng di Hotel Grand Candi Semarang, 

Rabu (20/8/2014). Dia menyebutkan program BKB dan PIK R merupakan bagian 

dari program Genre dan BKB dan dia mengungkapkan bahwa program genre 

dilaksanakan melalui PIK baik formal maupun informal. Melalui program genre, 

remaja dibina dengan berbagai kegiatan yang menarik seperti jambore remaja. 

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola 

tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar 

berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada 

ditingkat RW. BKB dilaksanakan untuk membina ibu kelompok sasaran yang 

mempunyai anak balita. Ibu kelompok sasaran ini dibagi menjadi 5 kelompok 
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berdasarkan umur, antara lain: 1) Kelompok ibu dengan anak umur 0-1 tahun; 2) 

Kelompok ibu dengan anak umur 1-2 tahun; 3) Kelompok ibu dengan anak umur 

2-3 tahun; 4) Kelompok ibu dengan anak umur 3-4 tahun; 5) Kelompok ibu 

dengan anak umur 4-5 tahun. Pembagian kelompok umur ini sesuai dengan tahap 

perkembangan anak, dimana tiap-tiap kelompok umur tersebut mempunyai 

kerakteristik sendiri-sendiri (Soetjiningsih, 1955: 116). 

Kegiatan kader dalam layanan BKB sama dengan tugas kader. Tugas utama 

kader menurut Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Propinsi Jateng (1996) tugas 

kader Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain: (1) Menyelenggarakan pertemuan 

penyuluhan dan alat bantu antara lain APE; (2) Melakukan kegiatan pengamatan 

perkembangan badan ibu dan anak; (3) Mengadakan kunjungan rumah; (4) 

Membantu ibu-ibu sasaran memecahkan masalah yang dihadapi; (5) Membuat 

pencatat dan pelaporan kegiatan. 

Menurut BKKBN (2008: 10) Kader BKB adalah anggota masyarakat yang 

bekerja secara sukarela dalam membina dan menyuluh orangtua balita tentang 

bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar. Berdasarkan penelitian Dwi 

Muhammad Furqon, Kismantiri dan Fathurrohman (2014 Vol. 3 No. 2: 37-45) 

menjelaskan kader merupakan sumber daya manusia yang terdapat di dalam 

kegiatan penyuluhan BKB. Perannya sangat vital dan tidak hanya memberi 

penyuluhan saja akan tetapi semua permasalahan yang dihadapi para peserta BKB 

kader harus menguasai tanpa terkecuali. Para kader dituntut menguasai agar 

pelaksanaan BKB efektif dan tidak menghadapi kendala. Namun peran yang 

sangat vital tidak diikuti dengan pelatihan yang mumpuni dari DINSOS KB dan 
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PP sebagai SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan BKB. Hanya 2 

orang kader kecamatan tiap tahunnya yang menerima pelatihan. Ditambah juga 

regenerasi kader yang tidak kunjung mendapatkan solusi. Pelaksanaan dari 

program BKB yaitu penyuluhan BKB tidak sesuai dengan apa yang tertulis di 

buku Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak. Hasil penelitian 

menunjukan masih terdapat permasalahan-permasalahan diantaranya: minimnya 

pelatihan kader; regenerasi kader yang lambat. Penelitian lain Chatia Hastasari 

dan Alvika Hening Perwita (2014: 2 vol.6) menyebutkan hambatan yang terjadi 

dilapangan yaitu minimnya kreativitas kader dalam model pelayanan. 

Peran kader menjadi faktor penting dalam pelaksanaan program BKB. 

Namun sayangnya, potensi-potensi dari kader tidak pernah terasah melalui 

pelatihan-pelatihan yang dapat membawa program BKB kedepannya. Panuwun 

(2013) menyatakan bahwa hambatan regenerasi kader dan kurangnya penggalian 

potensi kader melalui pelatihan dan pembinaan tenaga kesehatan setempat 

menjadi penyebab kurang maksimalnya pelaksanaan program BKB. Temuan 

penelitian Iyam Sunubu Univeritas Gorontalo di Kabupaten Bone Bolango 

menunjukkan bahwa pengelola dan kader berperan penting dalam kegiatan BKB 

dan adanya kerjasama antara pengelola kader dan keluarga balita. Dampak dari 

kurangnya peran pengelola dan kader dalam kegiatan BKB yaitu masih ada 

beberapa keluarga balita yang belum memahami tentang program BKB dan masih 

kurangnya kehadiran dan peran serta keluarga balita dalam pelaksanaan program 

BKB. 
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Nana Pramudya A (2011) meneliti mengenai Bina Keluarga Balita (BKB). Ia 

mengkaji peran kader kaluarga balita dalam upaya pembinaan kesejahteraan 

keluarga melalui layanan bina keluarga balita. Penelitian dilakukan melalui 

layanan bina keluarga balita di BKB Kelurahan Bulukerto Kecamatan Bulukerto 

Kabupaten Wonogiri. Hasilnya menunjukan kader sangat berperan penting dalam 

kesejahteraan keluarga dan tumbuh kembang pada anak. Temuan penelitian Nana 

Pramudya A (2011)  menggambarkan bahwa dengan adanya BKB pertumbuhan, 

pekembangan dan pengasuhan anak menjadi optimal karena kader berperan 

memberikan penyuluhan, memotivasi dan memberi solusi terhadap permasalahan 

tumbuh kembang anak. Kesejahteraan keluarga dapat tecapai dengan melalui 

kegiatan pembinaan keluarga sejahtera. 

Kabupaten Pemalang terdapat 14 kecamatan 211 desa dan 11 kelurahan yang 

sebagian besar terdapat kelompok BKB yang terintegrasi dengan PAUD dan 

posyandu. Berdasarkan hasil observasi di kelurahan bojongbata salah satu kader 

mengatakan “walaupun ada BKB akan tetapi kegiatan yang khusus BKB belum 

ada”. Contoh kongkrit yaitu penyuluhan merupakan salah satu program layanan 

dalam BKB, namun waktu pelaksanaan hanya dilakukan pada saat kegiatan 

posyandu padahal sasaran dalam penyuluhan BKB adalah orang tua dan anak. Hal 

ini dikarenakan faktor pekerjaan. Anak tidak didampingi oleh orang tua tetapi 

didampingi oleh asisten rumah tangganya sehingga sulit untuk kader konsultasi 

mengenai tumbuh kembang anak. Ada sebah rencana dari PLKB dan kader dalam 

pelaksanaan pelayanan BKB namun hingga sekarang ini rencana tersebut belum 

terealisasikan. Pada pelaksanaan kegiatan BKB ideal pertemuan penyuluhan BKB 
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yaitu 1 minggu 1 kali/ ± 16 kali pertemuan dalam satu tahun, akan tetapi karena 

terkendala oleh biaya dan waktu pertemuan menjadi 1 bulan sekali disatukan 

bersama kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia, sehingga hasil tidak 

maksimal dan belum ada penanaman mengenai BKB dalam keluarga yang 

mempunyai anak balita baik orang tua/anggota keluarga lainnya. Pada 

pelaksanaan kegiatan BKB yang mencakup APE, KKA, penyuluhan dan 

kunjungan rumah belum maksimal dilaksanakan oleh kader dan kurangnya 

peranserta orang tua dalam kegiatan BKB berpengaruh dalam hasil yang didapat 

oleh sasaran yaitu penanaman mengenai BKB. 

Di Kecamatan Pemalang Kelurahan Bojongbata terdapat BKB yang bernama 

BKB Matahari X1. BKB ini berdiri pada tahun 2012 berdasarkan permintaan dari 

warga sekitar dengan pemegang wilayah Ibu Soessy Erowati selaku PLKB 

Kecamatan Pemalang dan diketuai oleh Sepsi Aryati. jumlah kader di kelurahan 

Bojongbata yaitu 10 orang dan jumlah anggota BKB di BKB Matahari X1 yaitu 

38. BKB Matahari X1 ini pernah menjuarai tingkat provinsi pada tahun 2016 

yaitu juara III namun hingga sekarang ini belum ada kegiatan yang khusus 

diadakan untuk BKB itu sendiri. Sejauh ini dalam kegiatan BKB selalu 

diintegrasikan dengan PAUD dan posyandu. BKB Matahari XI diaggap oleh 

DINSOS KB dan PP sebagai BKB teraktif se-Kabupaten Pemalang Kecamatan 

Pemalang. Pada tahun 2016 BKB Matahari XI dipersiapkan untuk maju ke 

tingkat provinsi mewakili Kabupaten Pemalang tahun 2017, akan tetapi 

berdasarkan kewenangan kepala DINSOS KB dan PP dan kepala PLKB, BKB 

Matahari XI tidak maju mewakili Kabupaten Pemalang tahun 2017, hal ini 
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dikarenakan kewenangan dari kepala DINSOS KB dan PP yang telah menunjuk 

Kecamatan lain selain Kecamatan Pemalang dengan alasan agar semua BKB di 

Kabuaten Pemalang sama-sama berjalan, maju, dan unggul. 

Berdasarkan panduan dari BKKBN ideal kader BKB dari masing-masing 

kelompok umur yaitu 3 kader: 1) kader inti; 2) kader administrasi; 3) kader 

pembatu. Tujuan dari idealnya jumlah kader yaitu untuk tercapainya tujuan BKB 

secara optimal. Contoh: pada saat kader inti menyampaikan materi dalam 

penyuluhan kader pembantu melakukan tugasnya yaitu mengasuh anak dan kader 

administrasi dapat menjadi notulen dan moderator, sebelum kader administrasi 

menjadi moderator dan notulen dalam penyuluhan kader administrasi melalukan 

tugasnya terlebih dahulu yaitu mencatat daftar hadir. Namun, kebanyakan dari 

jumlah kader setiap kelompok umur yaitu hanya 2 kader saja. Sehingga peran 

kader dalam pelaksanaan pelayanan BKB kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang, maka dipandang perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Peran Kader dalam Layanan Bina Keluarga Balita 

di Matahari XI Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat menentukan tiga 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Ketiga rumusan masalah 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimanakah peran kader dalam layanan Bina Keluarga Balita di 

Matahari X1 Kelurahan Bojongbata? 
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1.2.2. Bagaimanakah faktor pendukung dalam layanan BKB di Matahari X1 

Kelurahan Bojongbata? 

1.2.3. Bagaimanakah faktor penghambat dalam layanan BKB di Matahari X1 

Kelurahan Bojongbata? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah peneliti dapat menentukan tiga tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mendeskripsikan peran kader dalam layanan Bina Keluarga Balita 

di Matahari X1 Kelurahan Bojongbata. 

1.3.2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dalam layanan Bina Keluarga 

Balita di Matahari X1 Kelurahan Bojongbata. 

1.3.3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam layanan Bina Keluarga 

Balita di Matahari X1 Kelurahan Bojongbata. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka peneliti 

berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut:  

1.4.1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan 

kajian tentang BKB yaitu peran kader dalam layanan bina keluarga balita (BKB). 

1.4.2. Manfaat Praktis, 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 
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1.4.2.1.Bagi Penulis 

Manfaat penelitian bagi penulis adalah penulis dapat mempraktekkan hasil 

pendidikan yang diperoleh selama kuliah dengan menindak lanjuti magang dari 

mata kuliah intership yaitu terjun dalam lingkup PLS, salah satunya yaitu 

BAPERMAS dan KB yang sekarang berganti nama menjadi DINSOS KB dan 

PP, menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis mengenai Peran Kader 

dalam Layanan Bina Keluarga Balita (BKB). 

1.4.2.2.Bagi PLKB 

Manfaat penelitian bagi PLKB yaitu agar lebih meningkatkan peran dan tugas 

kader dalam layanan bina keluarga balita (BKB) dan lebih membina serta 

memantau pelaksaan pelayanan bina keluarga balita (BKB). 

1.4.2.3.Bagi Kader 

Manfaat penelitian bagi kader adalah sebagai bahan masukan bagi kader 

dalam pelayanan bina keluarga balika (BKB) yang terfokus pada BKB. 

1.4.2.4. Bagi Keluarga/Masyarakat 

Manfaat penelitian bagi keluarga/masyarakat adalah dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan keluarga dalam mengikuti kegiatan bina keluarga balita 

(BKB), dapat memperdalam penanaman tentang bina keluarga balita (BKB) serta 

memberikan gambaran tentang peran kader dalam layanan bina keluarga balita di 

Matahari XI Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. 

1.5 Penegasan Istilah dan Pembatasan Masalah 

Menghindari adanya salah pengertian dan penafsiran dalam penggunaan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka Peneliti perlu 
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memberikan penegasan dan bahasa tentang istilah-istilah atau kalimat yang 

terangkum dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan 

penegasan dan batasan masalah antara lain: 

1.5.1. Bina Keluarga Balita (BKB) 

Bina Keluarga Balita BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga 

lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, 

motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-sebaiknya 

merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi 

pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga (BKKBN, 2008: 8). 

Bina Keluarga Balita (BKB) yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Bina 

Keluarga Balita (BKB) yang dibina/dipegang oleh PLKB di bawah naungan 

DINSOS KB dan PP Kabupaten Pemalang yang sekaligus menjadi tempat/lokasi 

penelitian ini. Selain itu, anggota dari BKB atau orang tua yang mempunyai anak 

balita merupakan subjek dalam penelitian ini. 

1.5.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) 

Peran menurut Soejono Soekanto (2009: 212-213) adalah proses dinamis 

kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai dengan kedudukannya, maka dianggap menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung 

pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan kader BKB adalah anggota masyarakat 
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yang bekerja secara sukarela dalam membina dan menyuluh orangtua balita 

tentang bagaimana mengasuh anak secara baik dan benar (BKKBN: 2008: 10). 

Peran kader BKB dalam hal ini berati perilaku seseorang dalam memenuhi 

hak dan kewajibannya pada suatu kedudukan yang bertujuan untuk membina dan 

menyuluh mengenai tumbuh kembang anak kepada orang tua yang mempunyai 

anak balita agar orang tua dapat dan mengerti bagaimana mengasuh anak secara 

baik dan benar. 

1.5.3. Pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB) 

Pelayanan BKB ini meliputi penyuluhan, APE, KKA, dan kunjungan rumah. 

Pelayanan BKB adalah kegiatan pelayanan pada hari buka BKB yang dilakukan 

satu hari dalam sebulan. Untuk melaksanakan fungsinya dengan baik, sesuai 

dengan pedoman yang berlaku, maka jumlah kader setiap BKB minimal 10 orang 

yang dibagi dalam 5 kelompok umur. Setiap kelompok umur dibina kader inti 

yang memberikan penyuluhan, kader piket yang mengasuh anak balita dan kader 

bantu yang membantu dan dapat menggantikan tugas kader inti atau kader piket 

demi kelancaran tugas (BKKBN, 2007: 7). 

Pelayanan BKB yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelayanan 

penyuluhan yang meliputi APE dan KKA, kunjungan rumah, dan pemantauan 

KKA pada saat kegiatan posyandu berlangsung. 

1.5.4. BKB Matahari XI 

BKB Matahari XI di Kelurahan Bojongbata Kecamatan Pemalang Kabupaten 

Pemalang berada di lingkup RW 17 dengan diketuai oleh ketua umum Hj. 
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Murdiasih, ketua BKB yaitu Sepsi Aryati, bendahara Yuni Septyaningkrum, 

sekretaris Sangidah, dan 10 orang kader. 

1.6 Sistematika Skripsi 

Skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal skripsi, bagian isi 

skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian awal skripsi terdiri dari: Judul, Pengesahan, Motto dan 

Persembahan, Abstrak, Kata Pengantar, Daftar isi, dan Daftar Lampiran. 

1.6.2 Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu: 

Bab satu, Pendahuluan terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan 

pembatasan masalah, serta sistematika skripsi.  

Bab dua, Tinjauan Pustaka terdiri atas: Peran, Kader, Layanan Bina 

Keluarga Balita (BKB), dan Bina Keluarga Balita (BKB). Peran meliputi 

pengertian peran, cakupan peran, fungsi peran, ciri-ciri peran, macam-

macam peran, dan faktor dalam peran. Kader meliputi pengertian kader, 

macam-macam kader, faktor keaktifan kader, tugas kader dan syarat kader. 

Layanan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi penyuluhan, alat permainan 

edukatif (APE), kartu kembang anak (KKA), dan kunjungan rumah. Bina 

Keluarga Balita (BKB) meliputi pengertian BKB, manfaat BKB, ciri-ciri 

BKB, dan sasaran BKB. 

Bab tiga, Metode Penelitian terdiri atas: Jenis Penelitian, Lokasi dan 

Waktu Penelitian, Subjek Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, 

Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data, dan Analisis Data. 
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Bab empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri atas: Hasil 

Penelitian dari peran kader dalam layanan Bina Keluarga Balita yang 

meliputi kegiatan penyuluhan, APE, KKA, dan kunjungan rumah.  

Bab lima, Simpulan dan Saran. Simpulan berisi rangkuman hasil 

penelitian yang ditarik dari analisis data. Sedangkan saran berisi perbaikan 

dan masukan dari peneliti untuk perbaikan yang berkaitan dengan 

penelitian. 

Bagian akhir skripsi terdiri atas: Daftar Pustaka dan Lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peran 

2.1.1. Hakikat Peran 

Peran adalah bagian yang kita mainkan pada setiap keadaan dan cara 

bertingkah laku untuk menyelaraskan diri kita dengan keadaan. (Wolfman, 

1992:10). Peran merupakan seperangkat patokan, yang membatasi sebuah perilaku 

yang akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi (Suhardono, 

1994: 15). Menurut Merton (dalam Raho 2007: 67) mengatakan bahwa peranan 

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang 

yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran 

(role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-

hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-

status social khusus. Menurut Dougherty & Pritchard tahun 1985 (dalam Bauer 

2003: 55) teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi 

perilaku di dalam organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan 

pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan”.  

Gross, Mason, dan McEaehern mendefinisikan peranan sebagai seperangkat 

harapan-harapan yang dikarenakan pada individu yang menempati kedudukan 

sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari  norma-norma 

sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan 

oleh norma-norma didalam masyarakat (Berry, 1982: 99). 
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Berdasarkan pengertian dari para ahli dapat disimpulkan, peran adalah perilaku 

dari seseorang yang berada di dalam suatu masyarakat/organisasi dimana 

seseorang tersebut harus memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pengemban 

status/kedudukan. 

Peran kader sangat penting karena dalam pelaksanaan program monitoring 

pertumbuhan anak dilaksanakah oleh kader. Peran kader yaitu untuk membantu 

masyarakat dalam mengurangi kekurangan gizi, selain itu peran kader juga bisa 

membantu dalam mengurangi angka kematian ibu juga balita. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulankan bahwa ada hubungan antara peran kader posyandu 

dengan status gizi balita (Ejournal Keperawatan, Vol. 3 No. 2, 2 Mei 2015). 

Suyanto (2004: 159), Soekanto (2002: 246) dan Levinson dalam Soekanto 

(2009: 213) mengatakan seseorang yang menduduki suatu posisi dalam 

masyarakat serta menjalankan suatu peranan harus mencakup tiga hal, yaitu: 1) 

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat 

seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian 

peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

kemasyarakatan; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat 

dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; 3) Peranan juga 

dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial 

masyarakat. 

Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran 

sendiri adalah sebagai berikut: 1) Memberi arah pada proses sosialisasi; 2) 

Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan; 3) 



20 
 

 

Dapat mempersatukan kelompok atau mayarakat; dan 4) Menghidupkan sistem 

pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat 

(Suyanto, 2004: 160). 

Parwoto (dalam Soehendy, 1997: 28) mengemukakan bahwa peran 

mempunyai ciri-ciri: 1) Keterlibatan dalam keputusan (mengambil dan 

menjalankan keputusan);  2) Bentuk kontribusi (seperti gagasan, tenaga, materi 

dan lain-lain); 3) Organisasi kerja (bersama setara (berbagi peran);  4) Penetapan 

tujuan (ditetapkan kelompok bersama pihak lain); 5) Peran masyarakat (sebagai 

subyek). 

Hendropuspio (1989: 185) dalam Narwoko (2004: 160) menjelaskan peranan 

sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-

macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berbagai macam peranan 

dapat disebut sebagai berikut: Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Peranan yang diharapkan (expected roler): cara 

ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat 

menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-cermatnya dan 

peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanankan seperti yang ditentukan. 

Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler, diplomatik, dan 

sebagainya; dan 2) Peranan yang disesuaikan (actual roler), yaitu cara bagaimana 

sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan 

mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul 

dapat dianggap wajar oleh masyarakat. Berdasarkan cara memperolehnya, peranan 
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bisa dibedakan menjadi: 1) Peranan bawaan (ascrubed roler), yaitu peranan yang 

diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha, misalnya peranan sebagai nenek, 

anak, bupati, dan sebagainya; dan 2) Peranan pilihan (achives role), yaitu peranan 

yang diperoleh atas dasar keputusannya sendiri, misalnya seseorang yang 

memutuskan untuk bergabung dalam kelompok BKB dan kegiatan yang ada 

didalamnya. 

Berdasarkan pelaksanaan peran dan cara memperolehnya peran dibagi 

mencaji beberapa macam. Selanjutnya menurut soejono soekamto dalam buku 

sosilogi suatu pengantar jenis atau macam-macam peran digolongkan menjadi 3, 

diantaranya: 1) Peran Aktif, adalah peran yang dilakukan seseorang secara obsolut 

atau selalu aktif dalam tindakannya yang di lakukan di dalam oraganisasi; 2) 

Peran Partisipasif, adalah peran yang dilakukan yang hanya berdasarkan jangan 

atau waktu-waktu tertentu; 3) Peran Pasif, ialah peran yang tidak dilakukan. 

Penertian ini tentu saja mengindikasikan bahwa peran pasif ialah peran yang 

hanya dipergunakan sebagai simbol, atau disebut dengan mengatas namakan saja 

(http://www.indonesiastudent.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-

jenisnya/). 

Menurut Sarwono (1983: 223) ada tiga faktor yang mendasari penempatan 

seseorang dalam posisi tertentu (peran), yaitu: (a) sifat-sifat yang dimiliki bersama 

seperti jenis kelamin, suku bangsa, usia atau ketiga sifat itu sekaligus. Semakin 

banyak sifat yang dijadikan dasar kategori kedudukan, semakin sedikit orang yang 

ditempatkan dalam kedudukan itu. Misalnya orang yang berada pada kedudukan 

wanita besar perannya dibandingkan dengan pria. Dalam BKB, umumnya kader 

http://www.indonesiastudent.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/
http://www.indonesiastudent.com/pengertian-peran-menurut-para-ahli-dan-jenisnya/
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berjenis kelamin wanita sehingga peluang untuk pria menjadi kader sangatlah 

sedikit, dan alasan yang mendasari banyaknya kader wanita adalah wanita lebih 

mengerti tentang tumbuh kembang anak dibanding dengan pria; (b) perilaku yang 

sama seperti penjahat (karena perilaku jahat), olahragawan, atau pemimpin. 

Perilaku ini dapat diperinci lagi sehingga kita dapat memperoleh kedudukan yang 

terbatas, misalnya kader posyandu dengan kader BKB. Kader posyandu 

memantau pertumbuhan pada balita melaui Kartu Menuju Sehat (KMS) 

sedangkan kader BKB memantau perkembangan ibu dan balita melalui Kartu 

Kembang Anak (KKA); (c) reaksi orang lain terhadap mereka. Contoh reaksi 

anggota/peserta BKB terhadap kader yang memberikan pengarahan tentang 

tumbuh kembang anak dan masalah-masalah yang dialami oleh anak. 

2.2 Kader 

2.2.1. Pengertian Kader 

Kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapat pendidikan/ magang 

serta menjalankan tugasnya secara sukarela (Pedoman Pengelolaan Gerakan Bina 

Keluarga Balita, 1992: 14). Kader merupakan warga masyarakat setempat yang 

dipilih dan ditinjau oleh masyarakat dan dapat bekerja secara sukarela. Kader 

kesehatan merupakan perwujudan peran serta aktif masyarakat dalam pelayanan 

terpadu, dengan adanya kader yang dipilih oleh masyarakat, kegiatan 

diprioritaskan pada lima program dan mendapat bantuan dari petugas kesehatan 

terutama pada kegiatan yang mereka tidak kompeten memberikannya (Pohan, 

2007). Ismawati dkk (2010) memberikan pengertian mengenai kader yaitu seorang 

tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas 
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membantu kelancaran pelayanan kesehatan. Keberadaan kader sering dikaitkan 

dengan pelayanan rutin di posyandu. Sehingga seorang kader baik kader BKB 

ataupu kader posyandu harus mau bekerja secara sukarela dan ikhlas, mau dan 

sanggup melaksanakan kegiatan posyandu, serta mau dan sanggup menggerakkan 

masyarakat untuk melaksanakan dan mengikuti kegiatan posyandu. 

Berdasarkan beberapa pengertian dapat disimpulkan, kader adalah seorang 

yang bertempat tinggal disekitar yang sukarela menyalurkan jasa dan tenaga untuk 

membantu berlangsungnya kegiatan/organisasi dalam masyarakat. 

2.2.2. Macam-Macam Kader 

Macam-Macam kader kesehatan, antara lain: 1) Kader Posyandu Balita , 

Kader yang bertugas di pos pelayanan terpadu (posyandu) dengan kegiatan rutin 

setiap bulannya melakukan pendaftaran, pencatatan, penimbangan bayi dan balita; 

2) Kader Posyandu Lansia, Kader yang bertugas di posyandu lanjut usia (lansia) 

dengan kegiatan rutin setiap bulannya membantu petugas kesehatan saat 

pemeriksaan kesehatan pasien lansia; 3) Kader Gizi, Kader yang bertugas 

membantu  petugas puskesmas melakukan pendataan, penimbangan bayi dan 

balita yang mengalami gangguan gizi (malnutrisi); 4) Kader Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA)/kader KPKIA, Kader yang bertugas membantu  bidan puskesmas 

melakukan pendataan, pemeriksaan ibu hamil dan anak-anak yang mengalami 

gangguan kesehatan (penyakit); 5) Kader Keluarga Berencana (KB), Kader yang 

bertugas membantu  petugas KB melakukan pendataan, pelaksanaan pelayanan 

KB kepada pasangan usia subur di lingkungan tempat tinggalnya; 6) Kader Juru 

Pengamatan Jentik (Jumantik), Kader yang bertugas membantu  petugas 
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puskesmas melakukan pendataan dan pemeriksaan jentik nyamuk di rumah 

penduduk sekitar wilayah kerja puskesmas; 7) Kader Upaya Kesehatan Kerja 

(UKK), Kader yang membantu petugas puskesmas melakukan pendataan dan 

pemeriksaan kesehatan tenaga kerja di lingkungan pos tempat kerjanya; 8) Kader 

Promosi Kesehatan (Promkes)/kader PHBS, Kader yang bertugas membantu 

petugas puskesmas melakukan penyuluhan kesehatan secara perorangan maupun 

dalam kelompok masyarakat; 9) Kader Upaya Kesehatan Sekolah (UKS), Kader 

yang bertugas membantu petugas puskesmas melakukan penjaringan dan 

pemeriksaan kesehatan anak-anak usia sekolah pada pos pelayanan UKS 

(Putu:2010). 

2.2.3. Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Kader 

Faktor yang mempengaruhi keaktifan kader diantaranya yaitu pengetahuan 

kader tentang posyandu, pengetahuan kader tentang program/kegiatan yang akan 

berpengaruh terhadap kemauan dan perilaku kader untuk mengaktifkan kegiatan 

tersebut, sehingga akan mempengaruhi terlaksananya program kerja. Perilaku 

yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak 

didasari oleh pengetahuan. Selain pengetahuan kader tentang posyandu, keaktifan 

kader juga dipengaruhi oleh motivasi baik dalam diri kader itu sendiri maupun 

dari luar seperti dukungan yang positif dari berbagai pihak diantaranya kepala 

desa, tokoh masyarakat setempat, maupun dari petugas kesehatan setempat, 

fasilitas yang memadai (mengirimkan kader ke pelatihan-pelatihan kesehatan, 

pemberian buku panduan, seminar-seminar kesehatan), penghargaan, kepercayaan 

yang diterima oleh kader dalam memberikan pelayanan mempengaruhi aktif 
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tidaknya seorang kader. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kader mampu dalam 

memberikan pelayanan dan aktif datang disetiap pertemuan (Jurnal Keperawatan, 

Vol. 2 No. 1, Oktober 2008 1-8). 

Tingginya tingkat pengetahuan dan keterampilan kader dipengaruhi oleh 

pendidikan formal, kursus kader, frekuensi berpartisipasi dalam program, aktif 

menjadi kader dalam posyandu dan lamanya menjadi kader. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sekitar 48,6 % kader tingkat pengetahuan cukup baik, 37,1% 

telah menjadi kader posyandu sekitar 16-20 tahun, sedangkan kader keterampilan 

pada kurva pertumbuhan balita yang berpenghasilan kurang dari 25,7 %. Tidak 

ada hubungan antara periode waktu kerja menjadi kader dengan keterampilan 

kader, namun adanya hubungan tingkat pengetahuan kader dengan keterampilan 

kader dalam menilai kurva pertumbuhan balita (Jurnal Gizi Universitas 

Muhamadiyah Semarang. Vol. 2 No. 1. April 2013: 40). Jadi, dapat disimpulkan 

faktor yang mempengaruhi keaktifan kader adalah pengetahuan dan keterampilan. 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) 

Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah akan menggelar Pelatihan Bina Keluarga 

Balita (BKB) Holistik Integratif bagi kader BKB Rintisan atau Dasar mulai Kamis 

(10/4/2014) di Andrawina Convention Hall Kompleks Owabong Cottage. 

Pelatihan akan dilaksanakan selama tiga hari yang bertujuan untuk 

mempersiapkan generasi masa depan yang cerdas, sehat, mandiri, berakhlak baik 

dan berkualitas dengan sasaran ibu dan balitanya. Program ini menjadi program 

inegrasi karena melibatkan banyak pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas 

Pendidikan, para kader di desa, pemerintahan desa, kecamatan dan sebagainya 
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(Nugroho, Tribun jateng, 7 April 2014). Pelatihan kader di Kabupaten 

Purbalingga dapat menjadi contoh untuk Kabupaten/Kota yang lain agar 

mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan 

mengasah skill dari para kader sehingga kegiatan BKB akan menjadi lebih baik. 

Dengan demikian, semakin banyak kader mengikuti pelatihan maka pengetahuan 

dan keterampilannya bertambah sehingga pelayanan BKB menjadi lebih baik dan 

lebih tertanam ke sasaran BKB, pengetahuan tentang pengasuhan, pertumbuhan, 

dan perkembangan anak semakin luas. 

2.2.4. Tugas Kader 

Tugas kader: a) Menyelenggarakan pertemuan penyuluhan dengan alat bantu 

antara lain APE; b) Melakukan pengamatan perkembangan ibu dan anak; c) 

Mengadakan kunjungan rumah untuk intensifikasi penyuluhan; d) Memberi 

pelayanan (peminjaman APE, leaflet bila ada); e) bersama PLKB membuat 

catatan kegiatan dari masing-masing kelompok sesuai dengan format pelaporan 

yang sudah ada sebagai bahan pelaporan bagi PLKB (Pedoman Pengelolaan 

Gerakan Bina Keuarga Balita, 1992: 14). 

2.2.5. Syarat Kader 

Persyaratan kader:  a) Diutamakan wanita berusia lebih dari 2 tahun; b) Sehat 

jasmani dan rohani; c) Bertempat tinggal di lokasi kegiatan; d) Dapat membaca 

dan menulis serta menguasai Bahasa Indonesia dan bahasa daerah setempat; e) 

Sebaiknya mempunyai pengalaman sebagai kader; f) Bersedia mengikuti latihan 

BKB/magang sesuai petunjuk yang telah ditetapkan; g) Bersedia menjalankan 
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tugas-tugas kader BKB dengan penuh tanggung jawab (Pedoman pengelolaan 

gerakan bina keuarga balita, 1992: 14). 

2.3 Layanan BKB 

2.3.1. Penyuluhan 

Penyuluhan kesehatan sebagai bagian atau cabang dari ilmu kesehatan, juga 

mempunyai dua sisi, yakni sisi ilmu dan seni. Dari sisi seni, yakni praktisi atau 

aplikasi promosi kesehatan, merupakan penunjang bagi program-program 

kesehatan lain, artinya setiap program kesehatan misalnya pemberantasan 

penyakit, perbaikan gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, kesehatan ibu dan anak, 

program pelayanan kesehatan, dan sebagainya, perlu ditunjang atau dibantu oleh 

promosi kesehatan (di Indonesia sering disebut penyuluhan kesehatan) 

(Notoatmodjo, 2012: 33). Penyuluhan kesehatan juga merupakan suatu kegiatan 

yang mempunyai masukan (input), proses dan keluaran (output). Kegiatan 

penyuluhan kesehatan dalam mencapai tujuan yakni perubahan sikap, dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Disamping faktor metode, faktor metode atau pesannya, 

petugas yang melakukannya juga membutuhkan alat-alat bantu/alat peraga atau 

media yang dipakai. Agar mencapai suatu hasil yang optimal, maka faktor-faktor 

tersebut harus bekerja sama dengan harmonis. Materi juga harus disesuaikan 

dengan sasaran atau media. Untuk sasaran kelompok maka metodenya harus 

berbeda dengan sasaran massa dan sasaran individual. Untuk sasaran massa pun 

harus berbeda dengan sasaran individual dan kelompok (Notoatmodjo, 2012: 51). 

Tujuan dari penyuluhan kesehatan adalah tersosialisasinya program-program 

kesehatan, terwujudnya masyarakat yang berbudaya hidup bersih dan sehat, serta 
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terwujudnya gerakan hidup sehat di masyarakat untuk menuju terwujudnya desa, 

kabupaten/kota sehat, provinsi sehat dan Indonesia sehat (Syafrudin & Frathidina, 

2009: 5). 

Metode dan media penyuluhan kesehatan adalah suatu kombinasi antara cara-

cara atau metode dan alat-alat bantu atau media yang digunakan dalam setiap 

penyuluhan kesehatan. Dengan kata lain, metode dan media penyuluhan 

kesehatan adalah dengan cara dan alat apa yang digunakan oleh pelaku penyuluh 

kesehatan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan atau mentransformasikan 

perilaku kesehatan kepada sasaran atau masyarakat (Notoatmodjo, 2005: 40). 

Metode penyuluhan kesehatan yang paling sering dilakukan oleh tenaga kesehatan 

dilapangan yaitu: 1) Ceramah, yang merupakan salah  satu  cara  menerangkan  

atau menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada seseorang 

atau sekelompok pendengar yang disertai diskusi dan tanya jawab, serta dibantu 

oleh beberapa alat bantu peraga yang diperlukan. 2 hal yang dilakukan di dalam 

metode ceramah, diantaranya: Tanya Jawab (wawancara) merupakan salah satu 

metode promosi kesehatan dengan jalan tanya jawab yang diarahkan pada 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan, dan Demonstrasi, yang merupakan suatu 

cara penyajian pengertian atau ide yang dipersiapkan dengan teliti untuk 

memperlihatkan bagaiamana cara melaksanakan suatu tindakan, adegan atau 

menggunakan suatu prosedur. Penyajian ini disertai penggunaan alat peraga dan 

tanya jawab (Syafrudin & Fratidhina, 2009: 154). 

Tahap pelaksanaan setiap pertemuan penyuluhan adalah sebagai berikut: 

pemanasan (sambil menunggu peserta hadir semua, pertemuan diisi dengan 
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kegiatan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan ibu sasaran); memeriksa 

pekerjaan rumah; bagian inti yang berisi bahan baru dan demonstrasi penggunaan 

APE; penentuan PR untuk pertemuan selanjutnya (Buku pedoman BKB, 

2014:16). 

Langkah-langkah dalam penyuluhan, antara lain: 1) Mengenal masalah, 

masyarakat dan wilayah; 2) Menentukan prioritas; 3) Menentukan tujuan 

penyuluhan; 4) Menetukan sasaran; 5) Menentukan isi/materi penyuluhan; 6) 

Menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan; 7) Melihat alat-alat 

peraga/media yang dibutuhkan; 8) Menyusun rencana penilaian; 9) Menyusun 

rencana kerja/rencana pelaksanaan. Penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan sasaran dalam rangka meningkatkan pengetahuan ibu antara lain dalam 

hal : a) Kesehatan keluarga, sanitasi gizi, air susu ibu (ASI), imunisasi, KB dan 

pemanfaatan pelayanan yang tersedia; b) Hal-hal lain yang berkaitan dengan 

peningkatan kesejahteraan keluarga (Soetjiningsih, 1995). 

Pertemuan penyuluhan dilakukan oleh kader yang bertanggung jawab 

membina ibu sasaran dalam kelompok umur tertentu (2 orang kader untuk 25 

orang ibu sasaran). Frekuensi dalam pertemuan penyuluhan yaitu 16 kali dalm 

waktu 16 bulan. Cara pembinaannya yaitu pengamatan langsung pada penyuluhan 

kelompok, kunjungan rumah, dan pemanfaatan semua forum. (Buku pedoman 

BKB, 2014: 13). 

Materi-Materi dalam penyuluhan antara lain: pertemuan pertama, mengenai 

hal ihwal BKB; Pertemuan ke-2, mengenai hal ihwal keluarga dan masyarakat; 

Pertemuan ke-3, mengenai hal ihwal  tumbuh kembang anak balita umur 0 – 6 
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tahun; Pertemuan ke-4, mengenai pemantapan hasil pertemuan no. 1 s/d 3; 

Pertemuan ke-5, mengenai perkembangan gerakan kasar; Pertemuan ke-6, 

mengenai perkembangan gerakan halus; Pertemuan ke-7, mengenai 

perkembangan bahasa; Pertemuan ke-8, mengenai pemantapan hasil pertemuan 

no. 5 s/d 7; Pertemuan ke-9, mengenai perkembangan kecerdasan; Pertemuan ke-

10, mengenai perkembangan kecerdasan(lanjutan); Pertemuan ke-11, mengenai 

perkembangan kemandirian dan sosial; Pertemuan ke-12, mengenai pemantapan 

hasil pertemuan no. 9 s/d 11; Pertemuan ke-13, bagaimana memecahkan berbagai 

masalah/kesukaran praktis dalam menghadapi anak balita; Pertemuan ke-14, 

bagaimana memecahkan berbagai masalah/kesukaran praktis dalam menghadapi 

anak balita(lanjutan) ; Pertemuan ke-15, mengenai pemantapan hasil pertemuan 

no. 12 s/d 14; Pertemuan penutup, kesan dan pesan (Buku pedoman BKB, 2014: 

14-15). 

Bentuk kegiatan BKB adalah pertemuan penyuluhan yang diberikan oleh 

kader yang telah dilatih kepada kelompok ibu balita. Sesuai dengan pedoman, 

untuk pertemuan penyuluhan dilaksanakan sebanyak 7 (tujuh) kali dengan 

menggunakan "Kantong Wasiat". Adapun isi materi penyuluhan BKB sebagai 

berikut:  

Pertemuan pertama: 1) Integrasi Gerakan KB–BKB, Gerakan KB   

Nasional mempunyai tujuan ganda yaitu, meningkatkan Kesejahteraan Ibu dan 

Anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS) dengan 

pengendalian kelahiran dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk 

Indonesia. 2) Konsep Diri Ibu, adalah kesan yang dipunyai seorang ibu mengenai 
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dirinya sendiri yang berpangkal pada apa yang ia tahu tentang dirinya sendiri. 

Konsep diri seseorang dinyatakan dalam pengertian dan pendapatnya mengenai 

dirinya sendiri dan melalui tingkah lakunya dalam mengasuh anak (BKKBN DIY, 

1992). Konsep diri yang sehat menunjukkan sikap menyukai sebagian besar dari 

dirinya yang memang bisa dibanggakan. Di lain pihak ia menyadari bagian dari 

dirinya yang tidak dapat dibanggakan namun masih dapat diterima. 3) Proses 

Tumbuh Kembang Anak Balita, Pertumbuhan dan perkembangan merupakan 

proses yang dialami setiap makhluk. Sejak dalam kandungan, seorang individu 

sudah mengalami proses pertumbuhan meskipun mungkin tidak dapat diamati 

secara langsung seorang anak yakni: a) Faktor dalam atau faktor-faktor yang ada 

atau diperoleh dalam diri anak itu sendiri (faktor bawaan); b) Faktor luar, 

termasuk disini keluarga, keadaan gizi. Pada masa kanak-kanak, khususnya masa 

balita, proses tumbuh kembang ini terjadi dengan sangat cepat dan dapat lebih 

mudah diamati dengan jelas. 

Pertemuan kedua: 1) Gerakan Kasar, adalah gerakan yang dilakukan 

dengan melibatkan sebagian besar otot tubuh dan biasanya memerlukan tenaga, 

contoh: merangkak, berlari dan melompat. 2) Gerakan Halus, adalah gerakan yang 

dilakukan oleh bagian-bagian tubuh tertentu saja dan hanya melibatkan sebagian 

kecil otot tubuh. Gerakan tidak begitu memerlukan tenaga, tetapi perlu koordinasi 

(kerjasama) mata dan anggota badan (tangan dan kaki). Contoh gerakan halus: 

memasukkan benda ke dalam lubang, menulis dan menggambar. 

Pertemuan ketiga: 1) Komunikasi Pasif, adalah kemampuan untuk 

mengerti isyarat dan pembicaraan orang lain, contoh: dapat melakukan perintah 
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orang lain. 2) Komunikasi Aktif, adalah kemampuan untuk mengungkapkan 

perasaan, keinginan, dan pikiran baik melalui tangisan, gerakan tubuh maupun 

kata-kata Contoh: menangis, bicara satu kata dan seterusnya 

Pertemuan keempat: 1) Pemantapan Pertemuan ke-2 dan ke-3. 2) 

Pemecahan masalah praktis cara membina anak balita 

Pertemuan kelima: Kecerdasan, adalah kemampuan daya tangkap, daya 

pikir, daya ingat dan memecahkan masalah. Contoh kecerdasan adalah: 

membedakan angota keluarga dengan orang lain, mampu menyamakan atau 

memasangkan benda yang serupa, mengenal warna, mengerti konsep waktu. 

Pertemuan keenam: 1) Menolong diri sendiri, adalah kemampuan dan 

keterampilan untuk melakukan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari agar secara bertahap tidak terlalu tergantung pada orang lain. Contoh 

menolong diri sendiri: makan, minum dan berpakaian. 2) Tingkah laku social 

(bergaul), adalah kemampuan dan keterampilan untuk bergaul dengan angota 

keluarga maupun dengan orang lain. Contoh tingkah laku sosial: tersenyum, 

bermain bersama anak lain.  

Pertemuan ketujuh: 1) Pemantapan pertemuan ke-5 , ke-6. 2) Pemecahan 

masalah praktis cara membina anak balita. 3) Pelepasan.  

(http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/faktor-faktor-yang-

mempengaruhi_20.html). 

2.3.2. Alat Permainan Edukatif (APE) 

Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia (PADU) Depdiknas (2003) 

mendefinisikan alat permainan edukatif sebagai segala sesuatu yang dapat 

http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_20.html
http://duniainformatikaindonesia.blogspot.co.id/2013/03/faktor-faktor-yang-mempengaruhi_20.html
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digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai 

edukatif (pendidikan) dan dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Hal 

yang sama dikemukakan oleh Tedjasaputra (2001: 81) bahwa alat permainan 

edukatif merupakan alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk 

kepentingan pendidikan. 

Alat permainan edukatif (APE) adalah suatu alat permainan yang khusus 

digunakan dalam pendidikan anak antara lain untuk merangsang berbagai 

kemampuan anak balita dalam hal gerakan kasar dan halus (otot tubuh, anggota 

badan, jari jemari) berbicara dan mengadakan hubungan dengan orang lain, 

kecerdasan, menolong diri sendiri dan bergaul (BKKBN, 2009: 25). Pengertian 

lain yaitu APE merupakan alat permainan yang dapat mengoptimalkan 

perkembangan anak, disesuaikan dengan usianya dan tingkat perkembangannya, 

serta berguna untuk: 1) Pengembangan aspek fisik, yaitu kegiatan-kegiatan yang 

dapat menunjang atau merangsang pertumbuhan fisik anak; 2) Pengembangan 

bahasa, dengan melatih berbicara, mennggunakan kalimat yang benar; 3) 

Pengembangan aspek kognitif, yaitu dengan pengenalan suara, ukuran, bentuk, 

warna, dll; 4) Pengembangan aspek sosial, khususnya dalam hubungannya dengan 

interaksi antara ibu dan anak, keluarga dan masyarakat (Soetjiningsih, 1995: 109).  

Dari Beberapa pendapat tentang pengertian APE dapat disimpulkan bahwa 

APE merupakan alat atau media pembelajaran yang digunakan oleh anak sebagai 

sarana proses pembelajaran yang memiliki nilai edukasi untuk anak, karena pada 

pelaksanaannya APE digunakan secara terarah sehingga menghasilkan 

pembelajaran yang bermakna bagi anak. 
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Ariesta (2009: 2) menyatakan bahwa manfaat alat permainan edukatif 

diantaranya: 1) Mengaktifkan alat indera secara kombinasi sehingga dapat 

meningkatkan daya serap dan daya ingat anak didik; 2) Mengandung kesesuaian 

dengan kebutuhan aspek perkembangan, kemampuan dan usia anak didik 

sehingga tercapai indicator kemampuan yang harus dimiliki anak; 3) Memiliki 

kemudahan dalam penggunaan bagi anak sehingga labih mudah terjadi interaksi, 

memperkuat tingkat pemahaman dan mengembangkan daya ingat anak; 4) 

Membangkitkan minat sehingga mendorong anak untuk memainkannya; 5) 

Memiliki nilai efisiensi sehingga mudah dalam pengadaan dan penggunaannya. 

Selain adanya manfaat APE memiliki tujuan yaitu dapat membantu merangsang 

dan menunjang kemampuan anak sebaik mungkin. Alat Permainan Edukatif 

memiliki tujuan yaitu: 1) Menjelaskan pengertian, persyaratan, manfaat, jenis, 

cara menggunakan APE yang digunakan dalam program Bina Keluarga Balita; 2) 

Membina dan melatih para ibu/keluarga dalam hal: a. Kegiatan bermain dengan 

menggunakan APE oleh ibu/keluarga untuk memperlancar perkembangan 

balitanya, b. Melaksanakan pengelolaan APE melalui Pusat Bina Keluarga Balita 

(BKKBN, 2009: 25) 

Menurut Badru Zaman, dkk (2007: 63) Prinsip APE meliputi : 1) 

Mengaktifkan alat indra secara kombinasi sehingga dapat meningkatkan daya 

serap dan daya ingat anak didik; 2) Mengandung kesesuaian dengan kenutuhan 

aspek perkembangan kemampuan dan usia anak didik sehingga tercapai indikator 

kemampuan yang harus dimiliki anak; 3) Memiliki kemudahan dalam 

penggunaannya bagi anak sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan memperkuat 
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tingkat pemahamannya dan daya ingat anak; 4) Membangkitkan minat sehingga 

mendorong anak untuk memainkannya; 5) Memiliki nilai guna sehingga besar 

manfaatnya bagi anak; 6) Bersifat efisien dan efektif sehingga mudah dan murah 

dalam pengadaan dan penggunaannya. Selain itu, Menurut Badru Zaman (2007: 

618) terdapat dua kategori APE yaitu: 1) Kategori APE diluar ruangan yakni APE 

yang dimainkan anak untuk bermain bebas sehingga memerlukan tempat yang 

luas dan lapang. Contohnya seperti tangga pelangi, jungkitan, ayunan, papan 

luncur dan lain-lain; 2) Kategori APE di dalam ruangan adalah APE jenis 

manipulatif yakni APE yang dapat dimainkan anak dengandiletakkan di atas meja, 

dapat dibongkar pasang, dijinjing dan lain-lain Contohnya seperti puzzle, balok 

bangunan, kotak pos, boneka dan lain-Lain. 

Tedjasaputra (2003: 81) menyatakan bahwa APE memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 1) Dapat digunakan dalam berbagai cara, maksudnya dapat dimainkan 

dengan berbagai macam tujuan, manfaat dan menjadi bermacam-macam bentuk; 

2) Ditujukan terutama untuk anak-anak usia pra sekolah dan berfungsi 

mengembangkan berbagai aspek perkembangan kecerdasan serta motorik anak; 3) 

Segi keamanan sangat diperhatikan baik dari bentuk maupun penggunaan cat; 4) 

Membuat anak terlibat secara aktif; 5) Sifatnya konstruktif.  

Aqib (2011: 66) persyaratan APE adalah sebagai berikut: 1) Mengandung 

nilai pendidikan; 2) Aman atau tidak berbahaya bagi anak; 3) Menarik dilihat dari 

warna dan bentuknya; 4) Sesuai minat dan taraf pekembangan anak; 5) Sederhana, 

murah, dan mudah diperoleh; 6) Awet, tidak mudah rusak, dan mudah 

pemeliharaannya; 7) Ukuran dan bentuknya sesuai dengan usia anak; 8) Berfungsi 
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mengembangkan kemampuan anak. Sedangkan menurut Soetjiningsih (1995: 110) 

Syarat yang harus dipenuhi dalam bermain APE diantaranya: 1) Aman; 2) Ukuran 

dan berat APE harus sesuai dengan usia anak, Bila ukurannya terlalu besar akan 

sukar dijangkau anak, sebaliknya kalau terlalu kecil akan berbahaya karena dapat 

dengan mudah tertelan oleh anak; 3) Disainnya harus jelas; 4) APE harus 

mempunyai fungsi uniuk mengcmbangkan berbagai aspek perkembangan anak, 

seperti motorik, bahasa. kecerdasan dan sosialisasi; 5) Harus dapat dimainkan 

dengan berbagai variasi, tetapi jangan terlalu sulit sehingga membuat anak 

frustasi, atau terlalu mudah sehingga membuat anak cepat bosan; 6) Walaupun 

sederhana harus tetap menarik baik warna maupun bentuknya. Bila bersuara, 

suaranya harus jelas; 7) APE harus mudah diterima oleh semua kebudayaan 

karena bentuknya sangat umum; 8) APE harus tidak mudah rusak. 

Zaman (2007: 6-22) menyatakan ada tiga syarat untuk menciptakan APE, 

yakni: 1) Syarat Edukatif (Pembuatan APE disesuaikan dan dengan 

memperhatikan, program kegiatan pembelajaran atau kurikulum yang berlaku, 

dan Pembuatan APE disesuaikan dengan proses pembelajaran; 2) Syarat Teknis 

(APE dirancang sesuai dengan tujuan dan fungsi sarana, APE sebaiknya 

multiguna agar banyak aspek perkembangan anak yang ditingkat, APE dibuat 

dengan menggunakan bahan yang mudah didapat di lingkungan sekitar, murah 

atau dari bahan bekas/sisa, APE hendaklah aman tidak mengandung unsur-unsur 

yang membahayakan anak seperti tajam dan beracun, APE hendaknya awet, kuat 

dan tahan lama, APE hendaknya mudah digunakan, menambah kesenangan anak 

untuk bereksperimen dan bereksplorasi, dan APE hendaknya dapat digunakan 
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secara individual, kelompok dan klasikal); 3) Syarat Estetika (Bentuk yang elastis, 

ringan (mudah dibawa anak), Keserasian ukuran (tidak terlalu besar atau terlalu 

kecil), Warna (kombinasi warna) serasi dan menarik). 

Dari beberapa ciri-ciri dan persyaratan dapat disimpulkan bahwa APE dalam 

penggunaannya untuk anak usia dini harus mengandung nilai edukasi yang dapat 

mengembngkan seluruh aspek pada diri anak seperti aspek nilai moral agama, 

bahasa, kognitif, motorik serta social emosional. 

Menurut Padmono S dalam Sujono Riyadi (2009: 29-31) Macam-macam alat 

permainan edukatif untuk balita antara lain sebagai berikut: 

2.3.2.1. Umur 0–12 Bulan, Tujuan: melatih refleks (untuk anak berumur satu 

bulan), melatih kerja sama mata dengan tangan, melatih kerja sama mata dengan 

telinga, melatih mencari objek yang ada tetapi tidak terlihat, melatih mengenal 

sumber suara, melatih kepekaan perabaan, melatih keterampilan dengan gerakan 

yang berulang-ulang. Alat permainan yang dianjurkan: benda-benda yang aman 

untuk dimasukkan kedalam mulut atau dipegang, alat perminan yang berbentuk 

gambar atau bentuk muka, alat permainan lunak berupa boneka atau binatang, alat 

permainan yang dapat digoyangkan dan keluar suara, alat permainan berupa 

selimut dan boneka, dan giring-giring; 

2.3.2.2. Umur 12–24 Bulan, Tujuan: mencari/mengikuti sumber suara, 

memperkenalkan sumber suara, melatih/melakukan gerakan mendorong dan 

menarik, melatih imajinasi anak, melatih anak melakukan kegiatan sehari-hari 

dalam bentuk yang menarik. Alat permainan yang dianjurkan: genderang (bola 

dengan giring-giring di dalamnya), alat permainan yang dapat didrong dan ditarik; 
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2.3.2.3. Umur 25–36 Bulan, Tujuan: menyalurkan emosi/perasaan anak, 

mengembangkan keterampilan berbahasa, melatih motorik halus dan kasar, 

mengembangkan kecerdasan, melatih kerja sama mata denan tangan, melatih daya 

imajinasi, kemampuan membedakan permukaan dan wadah benda. Alat 

permainan yang dianjurkan: lilin yang dapat dibentuk, alat-alat untuk 

menggambar, puzzle sederhana, manik-manik ukuran besar, bola, berbagai benda 

yang mempunyai permukaan dan warna yang berbeda; 

2.3.2.4. Umur 37–72 Bulan, Tujuan: mengembangkan kemampuan menyamakan 

dan membedakan, mengembangkan kemampuan berbahasa, mengembangkan 

pengertian tenteng berhitung, menambah, dan mengurangi, merangsang daya 

imajinasi dengan berbagai cara bermain pura-pura (sandiwara), membedakan 

benda dengan perabaan, menumbuhkan spritivitas, mengembangkan kepercayaan 

diri, mengembangkan kreativitas, mengembangkan koordinasi motorik, 

mengembangkan kemampuan mengontrol emosi, motorik halus dan motorik 

kasar, mengembangkan sosialisasi/bergaul dengan anak dan orang diluar rumah, 

mengenalkan pengertian yang bersifat pengetahuan (pengertian mengenai 

terapung dan tenggelam), memperkenalkan suasana kompetisi dan gotong royong. 

Alat permainan yang dianjurkan: berbagai benda disekitar rumah, buku 

bergambar, majalah anak-anak, alat gambar dan tulis, kertas untuk belajar melipat, 

dan teman-teman bermain, anak sebaya, orang tua, orang lain di luar rumah. 

Dampak positif dari Alat Permainan Edukatif: 1) Anak mendapatkan 

pergerakan halus dan pergerakan kasar. Contoh dari motorik halus antara lain : 

Menulis, membaca, menggambar, dll. Sedangkan contoh dari motorik kasar antara 



39 
 

 

lain : Bermain, menari, berdiri dengan satu kaki, baris berbaris, dll; 2) Melatih 

aspek kecerdasan anak; 2) Melatih aspek komunikasi anak yang pasif; 3) Melatih 

keterampilan anak; 4) Menerapkan kedisiplinan anak sejak dini. Dalam bermain 

APE, pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan di BKB secara teratur oleh balita 

dengan bimbingan kader, Kader juga menjelaskan kepada ibu yang mempunyai 

balita dalam hal penggunaan APE agar dapat diaplikasikan di rumah. Dengan 

demikian orang tua dapat membimbing anaknya melalui permainan dengan 

memanfaatkan benda-benda yang ada disekitarnya. Menurut pandangan teori 

Piaget dalam Nuraini (2009: 179) berpandangan bahwa “ketika anak bermain, 

anak melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan itulah anak 

mendapatkan pengetahuan yang baru”. 

2.3.3. Kartu Kembang Anak (KKA) 

Kartu Kembang Anak (KKA) dalah kartu yang diigunakan untuk memantau 

kegiatan asuh orang tua dan tumbuh kembang anak (BKKBN Prov. Jawa Tengah, 

2013: 38). 

Satoto telah mengembangkan Kartu Kembang Anak (KKA), yang berfungsi 

ganda yaitu sebagai alat penanda dan sekaligus sebagai alat komunikasi dalam 

membahas perkembangan anak, dari dan untuk ibu serta keluarga dalam 

masyarakat. Namun yang paling utama adalah untuk memfasilitasi interaksi antara 

ibu (beserta keluarga seluruhnya) dengan anak. Kartu tersebut dapat dipergunakan 

dalam setiap kesempatan interaksi ibu dan anak. Juga dalam keluarga dan 

pertemuan ibu-ibu, sebagai wahana belajar bersama. Sehingga penggunaan Kartu 



40 
 

 

Kembang Anak di kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (Soetjiningsih, 

1995:193). 

Manfaat Kartu Kembang Anak (KKA), anatara lain: 1) Orangtua/ibu dapat 

memantau tumbuh kembang anak, membimbing serta membina anaknya dengan 

cara asah, asih, dan asuh sesuai dengan tingkat perkembangan umur anak; 2) 

Anak diharapkan dapat tumbuh kembang secara optimal dengan pengasuhan 

ornag tua secara baik dan benar; 3) Kader dapat dengan mudah mengadakan 

penyuluhan (BKKBN, 2015: 3). 

Cara menggunakan Kartu Kembang Anak (KKA), yaitu dengan cara sebagai 

berikut: 1) Mengenal KKA, KKA terdiri dari kolom identitas anak dan orangtua, 

kolom tugas perkembangan anak (Kolom ini berisi tugas-tugas perkembangan 

anak yang dipergunakan untuk memantau kemampuan dan keterampilan anak 

pada umur tertentu. Untuk umur 3 tahun pertama, dipilih sebanyak 36 tugas 

perkembangan secara berurutan. Adapun setelah umur 3 tahun, dipilih 12 tugas 

perkembangan. Setiap tugas perkembangan diberi kode seperti tercantum pada 

kolom kode di sampingnya); kolom angka disamping kode (Kolom ini digunakan 

untuk memantau tugas perkembangan anak); kolom kotak-kotak (Kolom ini 

digunakan untuk memantau tugas perkembangan anak sesuai umurnya. Garis 

merah menunjukkan nilai batas kemampuan tertentu pada umur tertentu); kolom 

bulan dan tahun kelahiran anak (Kolom ini ada dibawah kolom kotak-kotak. 

Kolom ini menunjukkan bulan dan tahun kelahiran anak pada kolom 0 (nol). 

Bagian kolom berikutnya yaitu kolom 1,2,3 dst. Menunjukkan umur anak dalam 

bulan; kolom pesan-pesan/persiapan tugas berikutnya (Kolom ini berisi pesan-
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pesan (persiapan tugas berikutnya) yang perlu dilakukan orang tua/ibu bagi anak 

yang belum dapat melakukan tugas perkembangan sesuai umurnya); cara asuh 

orangtua/ibu agar anak tumbuh kembang optimal (berisi pesan-pesan (untuk 

persiapan tugas berikutnya) yang dilengkapi dengan gambar tentang cara orang 

tua/ibu mengasuh anak); 2) Cara pengisian KKA: KKA diisi oleh kader BKB dan 

orangtua balita; KKA pertama kali diisi pertama kali pada pertemuan penyuluhan 

BKB dan pengisian dilanjutkan setiap bulan setelah pertemuan penyuluhan; 

pelaksanaan KKA dilaksanakan di tempat penyuluhan KB; 3) Rincian tugas 

perkembangan anak meliputi 7 aspek perkembangan yang terbagi menjadi 66 

tugas (BKKBN, 2015: 4-43). 

2.3.4. Kunjungan Rumah 

Kujungan rumah merupakan pelayanan kesehatan yang telah dikembangkan 

oleh William Rathbon sejak tahun 1859. Menurut Yuniar (2004: 5), kunjungan 

rumah di definisikan sebagai serangkaian pelayanan yang dilakukan di rumah baik 

secara sebagian maupun keseluruhan dan seringkali dilakukan sebagai dampak 

pencegahan, penundaan ataupun menggantikan pelayanan jangka panjang atau 

alternatif pelayanan untuk penyakit-penyakit akut. Selain itu, menurut World 

Health Organization (Yuniar, 2004: 5), kunjungan rumah merupakan serangkaian 

pelayanan kesehatan dan dukungan sosial kepada pasien di rumah masing-masing. 

Menurut Prayitno (2012: 354) kujungan rumah (KRU) merupakan upaya 

untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak 

atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dalam pelayanan konseling. 

Selain itu, Tohirin (dalam Niamul Huda, 2011) juga menjelaskan Kunjungan 
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rumah bisa bermakna upaya mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan 

permasalahan individu atau siswa yang menjadi tanggung jawab pembimbing atau 

konselor dalam pelayanan bimbingan dan konseling, kunjungan rumah dilakukan 

apabila data siswa utuk kepentingan pelayanan bimbingan atau konseling belum 

diperoleh melalui wawancara atau angket selain itu perlu dilakukan guna 

melakukan cek silang berkenaan dengan data yang diperoleh melalui angket dan 

wawancara. 

Berdasarkan beberapa pengertian maka dapat disimpulkan bahwa kujungan 

rumah adalah salah satu bentuk pelayanan yang dilakukan di rumah yang 

bertujuan unruk memberikan pembinaan bagi keluarga balita yang bermasalah dan 

untuk memantau lebih dalam tumbuh kembang anak. 

Tujuan dari kunjungan rumah menurut World Health Organization dalam 

(Yuniar, 2004: 5-6) adalah untuk meyakinkan bahwa individu yang memiliki 

keterbatasan atau tidak mampu melayani dirinya sendiri tetap dapat menjaga 

kemungkinan terbaik kualitas hidupnya. Hal tersebut dilakukan dengan cara 

memperbesar tingkat kemungkinan kemandirian, otonomi, partisipasi, pencapaian 

diri, dan kepercayaan diri. Selain itu, Prayitno dan Erman Amti (2004: 324), juga 

menyebutkan tiga tujuan utama kunjungan rumah, yaitu: 1) Memperoleh data 

tambahan tentang permasalahan siswa, khususnya yang bersangkutpaut dengan 

keadaan rumah/orangtua; 2) Menyampaikan kepada orang tua tentang 

permasalahan anaknya; 3) Membangun komitmen orang tua terhadap penanganan 

masalah anaknya. 
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Prayitno (2012: 355) menyebutkan fungsi kunjungan rumah, yaitu: 1) Fungsi 

Pemahaman, Kader dapat memahami kondisi peserta yang terkait dengan kondisi 

rumah dan keluarganya; 2) Fungsi pengentasan, Dengan didapatkannya data yang 

akurat, upaya pengentasan masalah peserta akan dapat lebih intensif; 3) Fungsi 

pencegahan, Dengan data yang lebih lengkap dan komitmen orang tua, upaya 

pencegahan masalah, khususnya yang disebabkan oleh faktor-faktor keluarga, 

lebih mungkin untuk dilaksanakan; 4) Fungsi pengembangan dan pemeliharaan, 

Dengan adanya kerjasama antara kader dan orang tua memberikan fasilitas yang 

lebih baik bagi pengembangan dan pemeliharaan potensi anak; 5) Fungsi 

advokasi, dapat membela hak-hak anak sebagai angota keluarga. 

Prayitno (2012: 365) menjelaskan prosedur dalam kegiatan kunjungan rumah, 

yaitu: 1) Perencanaan: (a) Menetapkan kasus (dan klien yang mengalaminya) 

yang memerlukan KRU, (b) Meyakinkan klien tentang pentingnya KRU, (c) 

Menyiapkan data atau informasi pokok yang perlu dikomunikasikan kepada 

keluarga; 2) Pengorganisasian unsur-unsur dan sarana kegiatan: (a) Menetapkan 

materi KRU ( data yang perlu diungkapkan dan peranan masing- masing anggota 

keluarga yang akan ditemui), (b) Menyiapkan kelengkapan administrasi; 3) 

Pelaksanaan, Mengkomunikasikan (rencana) kegiatan kunjungan rumah kepada 

pihak- pihak terkait melakukan kunjungan rumah, yaitu: (a) Bertemu orang tua 

atau wali dan anggota keluarga lain, (b) Membahas permasalahan klien, (c) 

Melengkapi data, (d) Mengembangkan komitmen orang tua atau wali dan anggota 

keluarga lain; 4) Penilaian: (a) Mengevaluasi proses pelaksanaan KRU, (b) 

Mengevaluasi kelengkapan dan keakuratan hasil KRU, serta komitmen orang tua/ 
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wali/ anggota keluarga lain, (c) Mengevaluasi penggunaan data hasil KRU dalam 

pengentasan masalah klien, (d) Analisis terhadap efektifitas penggunaan hasil 

KRU terhadap penanganan kasus, khususnya pengentasan masalah klien; 5) 

Tindak lanjut dan laporan: (a) Mempertimbangkan apakah diperlukan KRU ulang 

atau lanjutan, (b) Mempertimbangkan tindak lanjut layanan dengan menggunakan 

data hasil KRU yang lebih atau akurat, (c) Menyusun laporan kegiatan KRU, (d) 

Menyampaikan laporan kepada pihak terkait, (e) Mendokumentasikan laporan. 

Program kunjungan rumah pada anak usia dini adalah salah satu komponen 

penting dalam sistem pendidikan anak usia dini di beberapa negara. Di Amerika 

telah terbukti keberhasilan dari program layanan kunjungan rumah dengan 

meningkatnya kesehatan dan pembangunan keluarga sejahtera. Program 

kunjungan rumah pada anak usia dini merupakan layanan alternatif dalam 

pendidikan anak usia dini yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan anak 

usia dini dan memenuhi kebutuhan anak usia dini yang tinggal di kondisi risiko 

dan keluarga yang kurang sejahtera. Hasil penelitian menunjukan kunjungan 

rumah dapat membangun modal sosial dan mendorong pelaksanaan kebijakan di 

tingkat nasional yang ditunjukan untuk kesejahteraan anak. Dalam pelaksanaan 

praktisnya, Program kunjungan ke rumah anak usia dini melibatkan para 

profesional di bidang pendidikan, perkembangannya dan pekerja sosial untuk 

memberikan layanan kepada keluarga yang memiliki Anak muda dan hidup di 

bawah kemiskinan Layanan ini memberikan pendidikan dan bimbingan kepada 

orang tua, praktek rumah, bermain berbasis untuk anak-anak, kesehatan dan 
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informasi perkembangan anak, serta layanan yang melibatkan sekitarnya 

(komalasari. 2015. Vol. 8 No. 1). 

2.4 Bina Keluarga Balita (BKB) 

2.4.1. Hakikat BKB 

Bina Keluarga Balita adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orangtua dan anggota keluarga 

lainnya dalam membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik 

kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakn salah 

satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, sosialisasi dan 

kasih sayang dalam keluarga. Dengan bekal pengetahuan dan ketrampilan tersebut 

diharapkan orangtua mampu mendidik dan mengasuh anak balitanya sejak dini 

agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia 

berkualitas (BKKBN, 2008: 8). 

Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang 

pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan 

kelompok umur yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat RW 

(Pedoman Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita Tahun 2006). 

Tujuan diselenggarakannya BKB yaitu: 1) Meningkatkan peranan ibu dan 

anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin tumbuh kembang 

anak yang menyeluruh dan terpadu dalam aspek fisik mental (intelektual dan 

spiritual) emosional dan sosial yang berarti pula tumbuh kembang anak menjadi 

manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka mempercepat NKKBS yang dilandasi 

Pancasila; 2) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan ibu dan anggota keluarga 
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lainnya tentang proses tumbuh kembang anak balita sesuai norma-norma 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; 3) Meningkatkan kesadaran, pengetahuan 

dan ketrampilan ibu dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh 

kembang anak balita agar menjadi cerdas pandai. Cerdas dan terampil, yang 

optimal pada umumnya terutama melalui kegiatan rangsangan mental dengan 

menggunakan alat-alat permainan Edukatif (APE) serta alat bantu lainnya. Antara 

lain: APE pengganti, Alat Permainan Tradisonal, dongeng, nyanyian tarian dan 

lain-lain; 4) Terselenggaranya kegiatan BKB secara lintas sektoral dan lintas 

program; 5) Meningkatkan perhatian dan keterlibatan lembaga setempat yang 

berkaitan dengan pembinaan ibu dan balita ( Puskesmas, LKMD, PKK, Pos 

Timbang, Posyandu, Kelompok Akseptor KB); 6) Meningkatkan kelembagaan 

kegiatan BKB dalam keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan 

kesejahteraan balita (Pokja BKB Propinsi Jateng tahun 1996: 2). 

Tujuan umum dari program BKB menurut Soetjiningsih (1995: 116) adalah 

meningkatkan pernan ibu an anggota keluarga lainnya untuk sedini mungkin 

memberikan stimulasi pada tumbuh kembang anak yang menyeluruh dalam aspek 

fisik, mental, dan sosial yaitu terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yang 

menghayati dan dapat mengamalkan Pancasila. Sedangkan tujuan khusus dari 

program BKB anatara lain: meningkatkan pengetahuan dan kesadaran ibu dan 

anggota keluarga lainnya tentang pentingnya proses tumbuh kembang anak balita 

dalam aspek fisik, mental, dan sosial, serta pelayanan yang tepat dan terpadu yang 

tersedia bagi anak; meningkatkan keterampilan ibu dan anggota keluarga lainnya 

dengan memanfaatkan Alat Permainan Edukatif (APE). 
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Manfaat mengikuti kegiatan Bina Keluarga Balita antara lain: 1) Orangtua 

akan menjadi Pandai megurus dan merawat anak, serta pandai membagi waktu 

dan mengasuh anak; Lebih luas wawasan dan pengetahuannya tentang pola asuh 

anak; Meningkatkan ketrampilannya dalam hal mengasuh dan mendidik balita; 

Lebih baik dalam cara pembinaan anaknya; Lebih dapat mencurahkan perhatian 

pada anaknya sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara anak dan orangtua; 

dan Terciptanya keluarga yang berkualitas. 2) Anak akan tumbuh dan berkembang 

sebagai anak yang Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; Berkepribadian 

luhur, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, terampil dan sehat; 

Memiliki dasar kepribadian yang kuat, guna perkembangan selanjutnya (BKKBN, 

2008: 9). 

Ciri-Ciri Program Bina Keluarga Balita antara lain: a) Pembinaan keluarga 

yang memiliki balita; b) Pembinaan dan pemantauan tumbuh kembang anak; c) 

Menggunakan alat permainan sebagai sarana hubungan timbal balik antara 

keluarga dan anak; d) Menekankan pada aspek perkembangan anak; e) 

Pengasuhan keluarga (Pokja BKB Prop. Jateng, 1996: 2). 

Sasaran dari kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) antara lain: 1) Berusia 17-

35 tahun; 2) Mempunyai anak balita; 3) Bertempat tinggal di lokasi program 

BKB; 4) Telah atau sedang mengikuti program Kesejahteraan Ibu dan Anak 

seperti posyandu, pos timbang, akseptor KB, dan PKK. Sedangkan sasaran Bina 

Keluarga Balita yaitu: 1) Keluarga dengan anak usia 0-6 tahun; 2) Pelaksana 

kegiatan BKB dan kegiatan sejenis; 3) Tokoh masyarakat, stakeholder; 4) 

Fasilitator program BKB (litas sektor terkait) (BKKBN, 2008: 4). Dalam 
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Soetjiningsih (1995: 116) sasaran dari program bina keluarga balita (BKB) yaitu: 

1) Kelompok ibu dengan anak umur 0–1 tahun; 2) Kelompok ibu dengan anak 

umur 1–2 tahun; 3) Kelompok ibu dengan anak umur 2–3 tahun; 4) Kelompok ibu 

dengan anak umur 3–4 tahun; 5) Kelompok ibu dengan anak umur 4–5 tahun. 

Pembentukan dan pembinaan kelompok BKB Paripurna merupakan upaya 

untuk meningkatkan kualitas pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh 

yang benar dari kelompok kegiatan BKB. Bulan Desember 2014 jumlah 

kelompok BKB paripurna sejumlah 3.876 atau 91,98 % dari sasaran kinerja 4.214 

kelompok. Catatan laporan dari BKKBN Se-Provinsi Jawa Tengah untuk 

kelompok kegiatan KB pada bulan Desember 2014 tercatat kelompok kegiatan 

BKB yang ada sejumlah 16.125 kelompok. Dari jumlah tersebut, yang melapor 

sejumlah 14.695 kelompok atau 91,13 %. Pada bulan ini terdapat 14 

kabupaten/kota yang cakupan laporannya 100 %. 

Pada bulan Desember 2014, Data dan informasi mengenai BKB yaitu jumlah 

keluarga yang mempunyai anak dan balita menjadi anggota kelompok kegiatan 

BKB adalah 649.497 keluarga, sedangkan jumlah keluarga yang aktif atau hadir 

dalam pertemuan sejumlah 527.518 keluarga. Dengan demikian, apabila 

dibandingkan dengan jumlah keluarga yang mempunyai anak balita menjadi 

anggota kegiatan BKB maka presentase keluarga punya anak dan balita yang aktif 

dalam BKB Provinsi Jawa Tengah sebesar 81,22 %, apabila dibandingkan dengan 

PPM Tahun 2014 (756.945 keluarga), pencapaian bulan Desember 2014 sebesar 

69,69 %. 
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Pada bulan Desember 2015 jumlah US (Usia Subur) anggota kelompok BKB 

yang ber-KB sudah mencapai 429.291 atau 82,35 % dari PUS anggota BKB yang 

berjumlah 521.271. Jika dilihat masing-masing Kabupaten/Kota, rentang 

pencapaian presentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB angkanya 

bervariasi mulai dari 71,49 % di Kab. Sragen sampai 92,12 % di Kab. Rembang. 

Pada bulan April 2016 jumlah PUS anggota BKB yang berjumlah 505.861. 

Jika dilihat masing-masing Kabupaten/Kota, rentang pencapaian presentase PUS 

anggota kelompok BKB yang ber-KB angkanya bervariasi mulai dari 75,23 % di 

Kab. Cilacap sampai 92,66 % di Kab. Rembang. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan suatu program untuk meningkatkan 

pengelolaan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan 

emosional, dan prilaku sosial, juga merupakan salah satu upaya untuk dapat 

mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kasih sayang dalam keluarga. 

Pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) ini merupakan suatu upaya 

pembinaan kesejahteraan keluarga. Dalam pelaksanaan kegiataan Bina Keluarga 

balita (BKB), kader merupakan salah satu kunci penggerak terlaksananya 

kegiatan. 

Kader adalah anggota masyarakat yang telah mendapatkan pendidikan serta 

menjalankan tugasnya secara suka rela. Hal yang melatar belakangi kader 

mengikuti pelaksanaan kegiatan sangat bermacam-macam, sehingga hal ini akan 

mempengaruhi kinerja dari kader tersebut. dalam suatu kegiatan ada faktor 
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pendukung dan penghambat, begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan Bina 

Keluarga Balita (BKB). 

Pelayanan kegiatan BKB dapat meliputi kegiatan-kegiatan yang ada dalam 

BKB, diantaranya yaitu penyuluhan, APE, KKA, dan kunjungan rumah. 

Kegiatan-kegiatan tersebut masih terintegrasi dengan posyandu yang ada didesa. 

Dari sinilah dapat dilihat bagaimana peran kader dalam menyikapi hal tersebut 

(kegiatan yang terintegrai dengan kegiatan lain) dan seberapa besar peran kader 

dalam pelayanan BKB. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Peran Kader BKB 

Bina Keluarga Balita 

1. Penyuluhan 

2. APE (Alat Permainan 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Peran kader Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi kader sebagai penyuluh 

dengan memberi bimbingan, arahan, pengalaman, motivasi, dan keterampilan 

kepada peserta BKB; kader sebagai pengamat perkembangan ibu dan anak 

melalui pemantauan dari KKA dan kerjasama antara kader posyandu dengan 

kader BKB setiap bulan; kader sebagai pelaksana kunjungan rumah untuk 

intensifikasi penyuluhan yaitu kader melakukan identifikasi guna mengetahui 

permasalahan peserta BKB dan guna mendapatkan solusi yang sesuai kesepakatan 

antara kader dengan orangtua/keluarga yang yang mewakilinya; kader sebagai 

pemberi pelayanan dalan peminjaman APE kader sebagai operator dalam 

peminjaman APE yang ada karena kader yang bertanggungjawab penuh atas 

sarana yang tersedia di dalam BKB; kader sebagai pencatat/pelaporan bersama 

PLKB karena kader yang mengetahui dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan. 

5.1.2. Pelaksanaan kegiatan di BKB Matahari XI yaitu dilaksanakan bersama 

dengan pelaksanaan posyandu dan pos lansia/BKL. proses pelaksanaan pelayanan 

BKB pada saat pelaksanaan meliputi penyuluhan, KKA, dan APE. Dalam 

pelaksanaan BKB kunjungan rumah tidak selalu dilakukan oleh kader BKB. 

Selain pelaksanaan kegiatan, terdapat kegiatan lain yaitu evaluasi yang 

dilaksanakan pada pertemuan kader gabungan, dimana evaluasi membahas 

tentang posyandu, BKB, BKR dan BKL. 
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5.1.3. Hasil dari layanan di BKB Matahari XI yaitu berupa pengasuhan, 

pertumbuhan, dan perkembangan. Terdapat perbedaan dalam pengasuhan orang 

tua terhadap anak yaitu orang tua paham dan tahu pengasuhan yang baik dan 

benar tanpa harus melakukan kekerasan pada anak, kemudian pertumbuhan pada 

anak menjadi lebih terpantau dan perkembangannya yaitu dengan adanya 

rangsangan motorik untuk anak melalui APE, anak menjadi lebih cepat dalam 

perkembangan kognitif, bahasa, dan perilaku/sikapnya. 

5.1.4. Peran kader dalam layanan BKB yaitu pada penanaman tentang nilai-nilai 

BKB pada peserta BKB, kader berperan penting dalam jalannya pelaksanaan 

kegiatan BKB dan pencatatan administrasi yang meliputi daftar hadir kader, daftar 

hadir peserta, daftar kader, daftar peserta, notulen, dan buku agenda kegiatan, 

dimana dari peran kader tersebut yang dapat menentukan layanan dalam BKB 

berhasil atau tidak. 

5.1.5. Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan di BKB Matahari XI antara 

lain: sarana dan prasarana yang memadai, dengan adanya gedung yang layak 

dipakai dan media yang tersedia dalam pelaksanaan pelayanan, antara lain berupa: 

meja, kursi, timbangan, dan media dalam penyuluhan. Dukungan/kerjasama yang 

baik dengan DINSOS KB dan PP/BAPERMAS dan KB, anak dan ketersediaan 

peserta BKB yang merupakan sasaran dari BKB selain sasaran kepada orang tua, 

dan selanjutnya yaitu kesiapan kader yang merupakan bekan awal dalam kader 

menjalankan layanan BKB. 

5.1.6. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan di BKB Matahari XI 

antara lain: partisipasi kader sudah bagus namun belum maksimal karena masih 
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ada beberapa kader yang kurang aktif dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi 

orang tua yang masih belum maksimal yaitu dilihat berdasarkan kehadiran 

disetiap kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan BKB yang bersamaan dengan jam 

kerja atau jam dinas dari orang tua pesera BKB dan anggaran dalam kegiatan 

BKB yang merupakan kendala terbesar dalam pelaksanaan BKB, karena dalam 

pelaksanaan kegiatan di BKB Matahari XI dana yang di gunakan yaitu swadaya. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyapaikan saran-saran yang 

berkaitan dengan layanan Bina Keluarga Balita. Saran-saran tersebut adalah: 

5.2.1. Pelaksanaan kegiatan BKB hendaknya menyediakan APE lengkap, agar 

kader dapat lebih optimal saat melaksanakan pelayanan. 

5.2.2. Kader hendaknya lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah-

masalah dalam pelayanan BKB, seperti: memperbanyak lembar KKA, 

mengajukan usul kepada PLKB/BAPERMAS dan KB untuk Alat Permainan 

Edukatif. 

5.2.3. Kader hendaknya rutin melakukan kunjungan rumah agar kader dapat 

memantau perkembangan anak. 

5.2.4. Kader harus mempunyai kesiapan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 

sebagai dasar/pegangan kader dalam melaksanakan pelayanan BKB. 

5.2.5. Kader hendaknya meningkatkan partisipasi dan kerjasama baik pada 

pelaksanaan maupun pengadministrasiannya dalam layanan BKB. 
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5.2.6. Pelaksanaan kegiatan BKB hendaknya mendapat pemantauan dari PLKB 

pemegang wilayah dan ketua BKB agar dapat mengetahui langsung kinerja kader 

dan pelaksanaan kegiatannya. 
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