
i 
 

 

 
 

KOMPARASI ANTARA PERAN KADER BINA KELUARGA 

BALITA (BKB) DI POSYANDU PERKOTAAN DAN 

POSYANDU PEDESAAN KABUPATEN KUDUS  

 

SKRIPSI 

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

 

 

Oleh:  

Ike Puspita Dewi 

3201412171 

 

 

JURUSAN GEOGRAFI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017



 
 

ii 
 

 



 
 

iii 
 

 



 
 

iv 
 

 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto:  

1. Orang miskin, orang gagal dan orang yang tidak bahagia adalah mereka yang 

menggunakan kata “besok” paling banyak  (Robert T. KIyosaki). 

2. Jika sore itu tiba, janganlah tunggu waktu pagi, jika pagi itu tiba, janganlah tunggu  

waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu dan manfaatkan 

masa hidupmu sebelum tiba ajalmu (Ibnu Umar , Putra Umar bin Khattab). 

Persembahan: 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1.  Kedua orang tuaku bapak Munawir  dan ibu Nooryati 

tercinta  yang selalu membimbingku dengan sabar dan tak 

pernah melewatkan waktu untuk mendoakanku. 

2. Kakakku Damas Hartopo dan Adikku  Muhammad Diqy 

tersayang yang senantiasa mencurahkan perhatian 

kepadaku. 

3. Sahabat- sahabatku terkasih khususnya Apreivita, Lutfi 

Marisa, Paraditha, Radita Pandhadani, Ima Indarwati, 

Hanifa Eka dan Ryan Dhamar Mahardika yang banyak 

membantu dalam penyusuanan skripsi ini. 

4. Teman – teman Geografi UNNES 2012. 

5. Almamaterku tercinta. 



 
 

vi 
 

                                                  PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Komparasi Antara Peran 

Kader Bina Keluarga Balita (BKB) di Posyandu Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten 

Kudus”. 

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak akan selesai 

tanpa bantuan dan bimbingan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah tulus, ikhlas, dan penuh 

kesabaran memberikan arahan serta bimbingan. Ucapan terima kasih dan rasa hormat 

penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu yaitu sebagai berikut.  

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberi kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu 

di UNNES. 

2. Drs. Moh. Solehatul Mustofa, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberi kemudahan administrasi dalam 

perijinan penelitian. 

3. Dr. Tjaturahono Budi Sanjoto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Geografi yang telah 

memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi. 

4. Drs. Sunarko, M.Pd., selaku Pembimbing I yang telah mengarahkan selama studi 

berlangsung dan membimbing dengan sabar dalam penulisan skripsi. 

5. Drs. Hariyanto, M.Si., selaku Dosen Pembimbing II atas segala keikhlasan dalam 

membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. 



 
 

vii 
 

6. Ariyani Indrayati S,Si  M.Sc selaku  Dosen Penguji  yang telah memberikan 

arahan dan perbaikan dalam skripsi ini.  

7. Nuning Herawati Ketua PLKB yang memberikan arahan dan bekerjasama dalam 

penyelesaian penelitian ini. 

8. Ibu-ibu Kader dan Peserta BKB yang senantiasa memberikan informasi dan 

bekerja sama dalam penelitian ini. 

9. Segenap Dosen Jurusan Geografi yang telah memberikan ilmu selama penulis 

menjalani perkuliahan.  

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan yang diberikan menjadi amal kebaikan. Penulis 

menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran yang 

membangun sangat diharapkan guna melengkapi skripsi ini. 

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pribadi 

maupun semua pihak. 

Semarang,    September 2017 

 

 

Ike Puspita Dewi 

 

 

 



 
 

viii 
 

SARI 

Puspita Dewi, Ike. 2017, Komparasi Antara Peran Kader Bina Keluarga Balita 
(BKB) di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan Kabupaten Kudus. Skripsi: 

Semarang Jurusan, Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Drs. Sunarko, M.Pd. dan Drs. Hariyanto, M.Si. 110 halaman. 

Kata Kunci : Komparasi, Peran Kader BKB, Posyandu 

       Program Bina Keluarga Balita bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainya dalam membina tumbuh 

kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus 

dimiliki, baik dalam aspek fisik, kecerdasan, emosional, maupun sosial. (BKKBN, 

2009). Agar Peran Kader BKB dapat tercapai dengan maksimal maka perlu 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain dengan mengetahui peran masing-

masing kader, selain itu  adanya perbedaan wilayah  yaitu desa dan kota  menjadi hal 

yang menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil di Desa 

Kauman, dan Desa Ngemplak. Penelitian ini bertujuan (1)  Untuk mengetahui Peran 

Kader Bina Keluarga balita di Posyandu Perkotaan (Desa Kauman) (2) Untuk 

mengertahui Peran Kader Bina Keluarga Balita di  Posyandu Pedesaan (Desa 

Ngemplak). (3) Untuk mengetahui pemahaman orang tua balita mengenai  program 

kegiatan Posyandu  di Perkotaan. (4) Untuk mengetahui pemahaman orang tua balita 

mengenai  program kegiatan Posyandu  di Pedesaan (5) Untuk mengetahui perbedaan 

peran Kader Bina Keluarga Balita di Posyandu Perkotaan dan Posyandu di Pedesaan 

(6) Untuk mengetahui perbedaan pemahaman orang tua balita mengenai program 

kegiatan Posyandu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. 

Sampel diambil dengan teknik total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 

Kader BKB  di Posyandu Perkotaan yang terdiri atas 5 orang Kader dan 15 anggota 

BKB (orang tua balita) dan Kader BKB di Posyandu Pedesaan terdiri atas 6 orang 

dan 17  anggota BKB (orang tua balita). Variabel penelitian ini (1) Peran Kader BKB 

(Bina Keluarga Balita) (2) Pemahaman orang tua tentang program posyandu. Teknik 

yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi wawancara, tes dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif Peran Kader BKB dan analisis 

statistik uji Mann- Whitney 
Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Peran kader BKB Posyandu Perkotaan 

didapat hasil baik karena semua peran kader terlaksana. (2) Peran Kader BKB 

Posyandu Pedesaan  tergolong kurang baik karena beberapa peran kader belum 

terlaksana. (3) Pemahaman orang tua balita mengenai Posyandu termasuk kriteria 

baik karena lebih dari 50% berada pada kriteria baik. (4) Pemahaman orang tua balita 

termasuk kriteria cukup  karena presentase terbanyak sebesar 41,2%. (5) Terdapat 

perbedaan penyuluhan, kunjungan rumah, dan penggunaan APE. (6) Hasil Uji  Mann- 
Whitney terdapat perbedaan pemahaman orang tua mengenai Posyandu. Pada 

Posyandu Perkotaan orang tua balita kurang memahami tentang program Posyandu  
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pada bagaian KB dan penanggulangan diare pada anak. Pada Posyandu Pedesaan 

orang tua balita kurang memahami  program posyandu pada bagian KB, Gizi dan 

Penanggulangan diare pada anak. 

Saran penelitian ini yaitu (1) Hendaknya pemerintah setempat mengadakan 

Training of Trainer dan Workshop untuk peningkatan kapasitas dan penyuluhan serta 

pemantapan kegiatan BKB dalam hal ini  BAPERMAS atau PLKB sebagai fasilitator. 

(2) Untuk Posyandu Perkotaan  hendaknya pemerintah desa setempat menyediakan 

tempat khusus untuk kegiatan warganya. (3) Untuk Posyandu Pedesaaan perlu adanya 

anggaran untuk menyiapkan APE (Alat permainan edukatif) karena APE sangat 

bermanfaat untuk merangsang perkembangan motorik anak. Hendaknya dari pihak 

BAPERMAS atau PLKB  Kabupaten memberikan tambahan media APE  dan 

menambah tenaga lapangan serta memberikan sosialisasi mendalam tentang 

pentingnya program BKB. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Anak adalah makhluk yang  masih memiliki keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman sehingga ia perlu mendapat bimbingan baik dari orang tua maupun 

lingkungannya. Perkembangan dan pertumbuhan yang sehat bagi anak menjadi 

penentu. Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 52 Tahun 2009 tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 47, pemerintah 

menetapkan kebijkan pembangunan  keluarga  melalui pembinaan ketahanan dan 

kesejahteraan  keluarga. Kebijakan yang dimaksud pada ayat 1 dimaksudkan 

untuk mendukung keluarga agar optimal. Kebijakan pembangunan keluarga 

melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan  keluarga sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 47 dilaksanakan dengan cara  meningkatkan kualitas anak dengan 

pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang 

perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak (BKKBN, 2012:1). Program 

Kependudukan dan Keluarga Berencana dilakukan  melalui Bina Keluarga Balita 

yang telah dirintis sejak tahun 1984 yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan perilaku dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh 

kembang anak. Selain itu program ini juga merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan dan membina kesetaraan ber KB bagi keluarga balita dalam 

mendukung terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
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             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.  Bina Keluarga Balita  (BKB) adalah 

kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang 

tua dan anggota keluarga lainya dalam membina tumbuh kembang balita melalui 

rangsangan fisik, motorik kecerdasan, emosional dan sosial ekonomi dengan 

sebaik-baiknya merupakan salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-

fungsi pendidikan, sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga (BKKBN, 

2008:8). Kegiatan Bina Keluarga Balita pada dasarnya merupakan pembinaan 

tumbuh kembang balita yang terdiri dari 3 aspek, yakni: kesehatan, gizi, dan 

psikososial. 

Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) ini diperuntukan bagi ibu yang 

memiliki balita. Para ibu yang memiliki balita mendapatkan penyuluhan sehingga 

pengetahuan dan keterampilan ibu dalam mengasuh anak akan meningkat. 

Layanan ini telah dikembangkan di beberapa negara termasuk Indonesia. 

Bentuk pelayanan kesehatan diarahkan  pada prinsip bahwa masyarakat 

bukanlah sebagai objek tetapi merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri. 

Pada hakekatnya kesehatan dipolakan mengikutsertakan masyarakat secara aktif 

dan bertanggung jawab. Keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan efisien 

pelayanan adalah atas dasar terbatasnya daya dan adanya operasional pelayanan 
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kesehatan masyarakat akan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat 

seoptimal mungkin. 

Secara teknis program Bina Keluarga Balita (BKB) ini ditangani oleh kader 

atau pelatih yang berasal dari daerah masing-masing. Peran Kader  BKB yaitu 

memberikan penyuluhan, pengamatan perkembangan, pelayanan serta memotivasi 

orang tua untuk merujuk anak yang mengalami masalah tumbuh kembang anak. 

Oleh karena itu kader merupakan kunci utama yang menjadi penggerak 

pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan terbentuknya kader kesehatan, pelayanan 

kesehatan selama ini dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh 

masyarakat. Dengan demikian masyarakat bukan hanya merupakan objek 

pembangunan, tetapi juga merupakan mitra pembangunan itu sendiri. Selanjutnya 

dengan adanya kader maka pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan 

sempurna berkat adanya kader. 

Program Bina Keluarga Balita (BKB), sebagai salah satu  program 

penunjang Gerakan Keluarga Berencana Nasional, bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta keluarga lainnya dalam 

membina tumbuh kembang anak balita secara optimal, terutama melalui kegiatan 

rangsangan mental emosional, moral dan sosial. Dengan Program BKB ini 

diharapkan tumbuh kembang anak menjadi sebagaimana mestinya sehingga dapat 

membantu terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang sangat menentukan 

dalam rangka mempercepat proses pencapaian Norma Keluarga Kecil Bahagia 

Sejahtera (BKKBN, 1992:1) 
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Kegiatan Posyandu diharapkan tidak hanya membahas persoalan 

kesehatan saja, namun juga perlu perluasan para kader posyandu dalam aspek-

aspek kehidupan lainnya. Seringnya kontak pertemuan antara para kader 

posyandu dengan masyarakat  bisa memberikan pencerahan yang lain mengenai 

kehidupan bermasyarakat selain membahas masalah kesehatan. 

Perluasan peran kader yang dimaksud adalah berfikir tentang kehidupan 

dimasa mendatang dan kehidupan sosial tentang bagaimana membina hubungan 

sosial diantara anggota keluarga, hubungan sosial keluarga dengan masyarakat 

sekitar dan hubungan masyarakat dengan pemerintah. 

Untuk mewakili Posyandu Perkotaan, peneliti memilih satu desa sebagai 

objek penelitian yaitu Desa Kauman. Desa ini terletak di pusat kota Kudus. Desa 

Kauman terletak di sekitar komplek pemakaman Sunan Kudus. Desa Kauman  

merupakan desa paling kecil di Kecamatan Kota Kudus, hanya memiliki luas 

wilayah = 3,40 ha terbagi   atas 3 RT  dan  1RW, terdiri dari 178 perempuan dan 

193 laki-laki dengan jumlah kepala keluarga terdiri dari 130 kk (Kudus dalam  

Angka 2012). Menurut data  registrasi  Kecamatan Kota Kudus Desa Kauman   

memiliki luas wilayah 0,03 km² dengan kepadatan   penduduk 12,367 km². 

Sementara jumlah pasangan usia subur (PUS) sebanyak 65  pasang orang dan 

hanya 39 pasangan  yang menjadi peserta aktif KB, angka kelahiran (ASFR) pada 

Posyandu  Perkotaan (Desa Kauman) sebesar 8,13% sedangkan angka kematian 

(ADSR) 10,84% (PLKB Kabupaten Kudus 2012).  
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Untuk mewakili Posyandu Pedesaan, peneliti memilih Desa Ngemplak 

sebagai objek penelitian Desa Ngemplak. Desa ini terletak di Pinggiran 

Kabupaten Kudus tetapi Posyandu di Desa ini sudah tergolong bagus, merupakan 

desa yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani,  memiliki luas wilayah 

507,94 ha terdiri dari  6 RW di dalamnya terdapat 18 RT Desa ini terdapat 1370 

KK terbagi atas laki-laki 2252 orang dan perempuan sebanyak 2254 orang dengan 

kepadatan penduduk yaitu 749 km² (Kepala Desa Ngemplak). Jumlah pasangan 

usia subur (PUS) sebanyak 954 pasang orang dan 779 pasang aktif sebagai peserta 

KB, angka kelahiran ASFR pada Posyandu Pedesaan (Desa Ngemplak) sebesar 

15,49% angka kematian ADSR pada Desa Ngemplak adalah 5,25% (PLKB 

Kabupaten Kudus 2012). 

Pada Posyandu Perkotaan yang diwakili oleh Desa Kauman, di Desa ini 

hanya ada satu Posyandu yaitu Posyandu Menara, Posyandu ini tergolong 

Posyandu yang bagus, karena berada pada tingkatan Posyandu Purnama. 

Posyandu Pedesaan yang diwakili oleh Desa Ngemplak terdapat beberapa 

Posyandu tetapi peneliti memilih satu Posyandu terbaik  yaitu Posyandu Mawar 

yang sama- sama tergolong pada tingkatan Posyandu Purnama. 

Agar Peran Kader BKB dapat tercapai dengan maksimal maka perlu 

mempertimbangkan beberapa hal antara lain dengan mengetahui peran masing- 

masing kader, fasilitas dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan tersebut. 

Selain itu  adanya perbedaan wilayah  yaitu kota dan desa  menjadi hal yang 

menarik untuk diteliti. Berdasarkan paparan tersebut maka peneliti tertarik untuk 
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melakukan penelitian dengan judul “KOMPARASI ANTARA PERAN 

KADER BINA KELUARGA BALITA (BKB) DI POSYANDU 

PERKOTAAN  DAN POSYANDU PEDESAAN KABUPATEN KUDUS”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam 

beberapa   pertanyaan, yaitu: 

1) Bagaimana peran kader Bina Keluarga Balita di  Posyandu Perkotaan ? 

2) Bagaimana peran kader Bina Keluarga Balita di  Posyandu Pedesaan ? 

3) Bagaimana pemahaman orang tua balita mengenai  program kegiatan Posyandu 

di Posyandu Perkotaan ? 

4) Bagaimana pemahaman orang tua balita mengenai  program kegiatan Posyandu  

di Posyandu Pedesaan ? 

5) Apakah ada perbedaan peran kader Bina Keluarga Balita di Posyandu Perkotaan 

dan Posyandu di Pedesaan ? 

6) Apakah ada perbedaan pemahaman orang tua balita mengenai program kegiatan 

Posyandu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1) Mengetahui peran kader Bina Keluarga Balita di Posyandu Perkotaan. 

2)  Mengetahui peran kader Bina Keluarga Balita di Posyandu Pedesaan. 
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3) Mengetahui pemahaman orang tua balita mengenai  program kegiatan Posyandu  

di Posyandu Perkotaan. 

4) Mengetahui pemahaman orang tua balita mengenai  program kegiatan Posyandu  

di Posyandu Pedesaan. 

5) Mengetahui adakah perbedaan peran kader Bina Keluarga Balita di  Posyandu 

Perkotaan dan Posyandu  Pedesaan  

6) Mengetahui adakah perbedaan pemahaman orang tua balita mengenai program 

kegiatan Posyandu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak baik manfaat teoritis maupun secara praktis. Manfaat dapat diperoleh dari 

penelitian ini sebagai berikut. 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

1) Memberikan gambaran tentang Komparasi Antara Peran Kader Bina  Keluarga 

Balita (BKB) di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan Kabupaten 

Kudus. 

2) Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan tema yang serupa. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat: 
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1.4.2.1 Bagi peneliti 

Agar lebih memacu untuk meningkatkan pemahaman mengenai Peran 

Kader Bina Keluarga Balita.  

1.4.2.2 Bagi Orang Tua  

Meningkatkan pemahaman orang tua sehingga timbul kesadaran dan 

tanggung jawab terhadap anak dan balitanya dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

1.4.2.2 Bagi Instansi Terkait 

         Sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan mengenai penyuluhan Bina 

Keluarga Balita pada orang tua balita. 

1.5. Batasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul penelitian dan 

membatasi permasalahan yang akan diteliti, sehingga dapat mudah dibaca, 

dipahami dan dimengerti sebagai pedoman pelaksanaan penelitian, maka perlu 

diberikan penegasan istilah sebagai berikut: 

1.5.1. Komparasi 

Komparasi berarti Perbandingan, komparasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah membandingkan peran kader Bina Keluarga Balita (BKB) di 

dua tempat yang berbeda yaitu di Posyandu Perkotaan (Desa Kauman ) dan 

Posyandu  Pedesaan (Desa Ngemplak). 
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1.5.2. Peran Kader Bina Keluarga Balita 

 Kader BKB  adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela 

dalam membantu dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh 

anak secara baik dan benar (BKKBN, 2008:10). 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.  

1.5.3. Posyandu 

 Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk. Upaya 

Kesehatan  Daya  Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan  oleh, dari  dan 

bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada 

masyarakat guna  memperoleh pelayanan  kesehatan bagi ibu, bayi dan anak 

balita. Dalam  penelitian  ini peneliti memilih daerah  dua daerah penelitian yang 

berbeda yaitu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan.
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka penelitian ini terdiri dari Komparasi, Peran Kader Bina 

Keluarga Balita dan Posyandu. Semua penjabaran tersebut akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

2.1.1 Pengertian Komparasi 

Komparasi berarti Perbandingan, komparasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah membandingkan peran kader Bina Keluarga Balita (BKB) 

di 2 tempat yang berbeda yaitu di Posyandu Perkotaan (Desa Kauman ) dan 

Posyandu  Pedesaan (Desa Ngemplak). 

2.1.2 Peran Kader Bina Keluarga Balita 

      Peran Kader Bina Keluarga Balita akan dijabarkan sebagai berikut. 

2.1.2.1  Pengertian Kader 

Kader BKB  adalah anggota masyarakat yang bekerja secara sukarela 

dalam membantu dan menyuluh orang tua balita tentang bagaimana mengasuh 

anak secara baik dan benar (BKKBN, 2008:10). Sementara  menurut WHO 

(1998) merupakan  laki-laki atau wanita yang dipilih oleh masyarakat dan dilatih 

untuk menangani, masalah-masalah kesehatan perorangan maupun yang amat 

dekat dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehataan 
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    2.1.2.2 Tujuan  Pembentukan Kader 

  Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, khusus dibidang 

kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan diarahkan pada prinsip bahwa 

masyarakat bukanlah sebagai objek akan tetapi merupakan subjek dari 

pembangunan itu sendiri. Pada hakekatnya kesehatan dipolakan mengikut 

sertakan masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Keikutsertaan 

masyarakat dalam meningkatkan efisiensi pelayanan adalah atas dasar 

terbatasnya daya dan adaya dalam operasional pelayanan kesehatan 

masyarakat akan memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat 

seoptimal mungkin. 

Pola pikir yang semacam ini merupakan penjabaran dari karsa pertama 

yang berbunyi, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong 

dirinya dalam bidang kesehatan. Kader yang dinamis dengan pendidikan rata-

rata tingkat desa ternyata mampu melaksanakan beberapa hal yang sederhana, 

akan tetapi berguna bagi masyarakat sekelompoknya meliputi : 

1) Pengobatan  ringan sederhana, pemberian obat cacing pengobatan 

terhadap diare dan pemberian larutan gula garam, obat-obatan sederhana 

dan lain-lain. 

2) Penimbangan dan penyuluhan gizi. 

3) Pemberantasan penyakit menular, pencarian kasus, pelaporan vaksinasi, 

pemberian distribusi obat, alat kontrasepsi KB penyuluhan dalam upaya 

menanamkan NKKBS. 
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4) Peyediaan dan distribusi obat, alat kontasepsi KB penyuluhan dalam 

upaya menamakan NKKBS. 

Dengan terbentuknya kader kesehatan,  pelayanan kesehatan yang 

selama ini dikerjakan oleh petugas kesehatan saja dapat dibantu oleh 

masyarakat. Dengan demikian masyarakat bukan hanya merupakan objek 

pembangunan, tetapi juga merupakan mitra pembangunan itu sendiri. 

Selanjutnya dengan adanaya kader, maka pesan-pesan yang disampaikan dapat 

diterima dengan sempurna berkat adanya kader, jelaslah bahwa pembentukan 

kader adalah perwujudan pembangunan dalam bidang kesehatan. 

2.1.2.3 Tugas  Kegiatan Kader 

Kegiatan kader akan ditentukan, mengingat bahwa pada umumnya 

kader bukanlah tenaga profesional melainkan hanya membantu dalam 

pelayanan kesehatan.. Dalam hal ini perlu adanya pembatasan tugas yang 

diemban, maupun jenis pelayanan. Adapun yang menjadi tugas kader pada 

kegiatan Posyandu.  Pertama, sebelum hari pelaksanaan Posyandu meliputi 

kegiatan pencatatan sasaran yaitu pada bayi dan balita, ibu hamil, ibu 

menyusui dan PUS, pemberitahuan sasaran kegiatan Posyandu pada ibu yang 

mempunyai bayi dan balita, ibu hamil, ibu menyusui dan PUS. Kedua, 

kegiatan pada hari Posyandu meliputi kegiatan pendaftaran pada pengunjung, 

penimbangan terhadap bayi dan balita, pencatatan KMS bayi dan balita, 

penyuluhan pada ibu yang mempunyai bayi dan balita, ibu hamil dan 

menyusui dan PUS, pemberian alat kontrasepsi, pemberian vitamin. Ketiga, 

kegiatan sesudah hari Posyandu meliputi kegiatan pencatatan dan pelaporan, 
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mendatangi sasaran yang tidak hadir, mendatangi sasaran yang mempunyai 

masalah untuk diberikan penyuluhan, menentukan tidak lanjut kasus (rujukan) 

yang mempunyai masalah setelah diperiksa dan tidak bisa ditangani oleh 

kader.  

Pengertian kujungan rumah adalah salah satu kegiatan kader di 

Posyandu yang bertujuan untuk melakukan  pendekatan kepada masyarakat 

tentang kegiatan di Posyandu dan manfaatnya. Selain itu, kunjungan rumah 

juga dilakukan untuk menggerakan  mereka agar mau datang ke Posyandu. 

Sasaran kunjungan rumah yaitu menentukan sasaran yang perlu 

dikunjungi, kader bisa mempertimbangkan  beberapa hal  beikut ini: 

1) Orang tua balita atau ibu hamil yang pernah datang ke Posyandu, tetapi 

kemudian tidak datang lagi. 

2) Orang tua bali atau ibu hamil yang tidak pernah datang ke Posyandu dan 

tidak menggunakan sarana kesehatan lainya misalnya (tidak meggunakan 

pelayaan puskesmas atau ke dokter swasta) 

2.1.2.4 Tahap pelaksanaan kunjungan rumah :  

1) Kader mengucapkan salam dan beramah tamah terlebih dahulu sebelum 

sampai pada pokok tujuan, untuk meminta kesediaan waktunya. 

2) Kader menyampaikan tujuan kedatanganya. 

3) Kader kemudian berbincang-bincang dengan keluarga atau ibu tersebut 

tentang kesediaan ibu balita atau ibu hamil. 

4) Memberikan penjelasan tentang hal yang spesifik mengenai keadaan ibu 

yang mempunyai balita atau ibu hamil. 
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5) Apabila diperlukan kader memberikan tablet besi, tablet yodium, vitamin A 

untuk balita dan sebagainya. 

6) Sebelum berpamitan pulang kader mengajak keluarga atau ibu tersebut 

untuk menghadiri kegiatan Posyandu yang akan dilaksanakan sesuai tanggal. 

2.1.2.5  Syarat - syarat Kader BKB. 

Untuk menjadi Kader BKB harus memiliki syarat sebagai berikut: 

1) Wanita berumur minimal 20 tahun telah berkeluarga dan menjadi peserta 

KB 

2) Bertempat tinggal di lokasi kegiatan. 

3) Sehat jasmani dan rohani. 

4) Dapat membaca dan menulis, menguasai Bahasa Indonesia serta Bahasa 

setempat.  

5) Bersedia mengikuti latihan BKB sesuai petunjuk yang telah ditetapkan.  

6) Bersedia menjalankan tugas-tugas kader BKB dengan penuh tanggung 

jawab (BKKBN, 1997:12) 

2.1.2.6  Sikap Kader dalam Penyuluhan 

Ramah, menghargai para orang tua atau  peserta BKB. 

1) Mendorong dan mengajak orang tua atau peserta BKB untuk menerapkan 

bahan- bahan yang  baru dipelajari. 

2) Tidak bersikap menggurui, bersama orang tua atau peserta BKB mencari 

cara terbaik yang dapat diterapkan. 

3) Mendorong orang   tua atau peserta BKB untuk berbagi pengalaman 

tentang cara- cara pembinaan balita. 
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4) Tidak membedakan peran ayah dan peran ibu dalam mengasuh dan 

mendidik balita (BKKBN, 2008:12). 

2.1.2.7 Sikap Kader dalam Kunjungan Rumah 

1) Kader sebaiknya bersikap ramah, sabar dan tidak menggurui apalagi dengan 

memarahi dan mengomel sasaran . 

2) Berikan sasaran dengan cara sederhana, terutama tentang  manfaat apabila 

melaksanakan saran- saran yang diberikan.  

3) Melaksanakan kunjungan rumah dengan santai, seperti sedang bertamu dan 

mengobrol biasa. 

4) Jangan bertamu terlalu lama dan jangan datang pada jam-jam  sibuk 

mereka, misalnya ketika pagi hari ketika sibuk-sibuknya menyiapkan 

sarapan pagi. 

5) Pergunakan media bantu kartu konseling atau lainnya. Jangan paksakan  

penggunaan media bantu apabila itu tidak tepat. 

2.1.3 Bina Keluarga Balita ( BKB ) 

Bina Keluarga Balita akan dijabarkan sebagai berikut. 

2.1.3.1  Pengertian Bina Keluarga Balita 

BKB adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga lainya dalam 

membina tumbuh kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik 

kecerdasan, emosional  dan sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya merupakan 

salah satu upaya untuk dapat mengembangkan fungsi-fungsi pendidikan, 

sosialisasi dan kasih sayang dalam keluarga (BKKBN, 2008:8). 
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2.1.3.2  Konsep Bina Keluarga Balita 

Program Bina Keluarga Balita adalah suatu upaya untuk memberikan  

pengetahuan dan keterampilan kepada para ibu dan anggota keluarga lain 

tentang bagaimana mengasuh  dan mendidik balitanya. Melalui kegiatan BKB 

diharapkan ibu-ibu balita anggota keluarga lainya dapat mengetahui tahap 

tumbuh kembang anak serta cara merangsangnya, sehingga anak-anak dapat 

tumbuh dan berkembang sebagai anak yang sehat, cerdas dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian kuat dan budi luhur. Bina Keluarga 

Balita adalah bagian dari embangunan kualitas sumber daya manusia, guna 

mencapai keluarga kecil sejahtera. 

2.1.3.3 Tujuan Bina Keluarga Balita 

Kegiatan Program Bina Keluarga Balita mempunyai tujuan yaitu: 

1) Meningkatkan jumlah ibu balita yang ikut penyuluhan kelompok BKB. 

2) Meningkatkan jumlah kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita Baru. 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan BKB 

(BKKBN,1997:23). 

Sedangkan berdasarkan Pokja BKB Provinsi Jateng tahun 1992, tujuan 

diselenggarakannya BKB yaitu: 

1) Umum 

Meningkatkan peranan ibu dan anggota keluarga lainya dalam 

mengusahakan sedini mungkin tumbuh kembang anak yang menyeluruh dan 

terpadu dalam aspek fisik mental (intelektual dan spiritual) emosional dan 
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sosial yang berarti pula tumbuh kembang anak menjadi manusia indonesia 

seutuhnya dalam rangka mempercepat NKKBS yang dilandasi pancasila. 

2) Khusus 

a. Meningkatkan kesadaran pengetahuan ibu dan anggota keluarga lainnya 

tentang proses tumbuh kembang anak balita sesuai norma-norma 

pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Meningkatkan kesadaran pengetahuan dan keterampilan ibu anggota 

keluarga lainya dalam membina tumbuh kembang anak balita agar 

menjadi cerdas dan pandai. Cerdas dan terampil yang optimal pada 

umumnya terutama melalui kegiatan rangsangan mental dengan 

mengunakan alat-alat permainan edukatif  (APE) serta alat bantu lainya. 

Antara lain APE pengganti. Alat permainan tradisional, dongeng, 

nyanyian, tarian dan lain-lain. 

c. Terselenggarakannya kegiatan BKB secara lintas sektoral dan lintas  

program. 

d. Meningkatkan perhatian dan keterlibatan lembaga setempat yang berkitan 

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

Timbang, Posyandu, Kelompok Akseptor KB).  

e.  Meningkatkan kelembagaan kegiatan BKB dalam keluarga dan 

masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan balita.  
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2.1.3.4 Ciri-ciri Kelompok Bina Keluarga Balita 

Program BKB mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan 

program- program pembinaan kesejahteraan balita lainya. Adapun ciri-ciri 

yang membedakan adalah sebagai berikut : 

1) Program BKB menitik beratkan pada ibu-ibu yang memiliki anak balita. 

2) Program BKB adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kecerdasan 

anak balita. 

3) Di dalam pelaksanan kegiatan program BKB menggunakan alat bantu 

dalam hubungan timbal balik ibu anak berupa pemainan antara lain : Alat 

Perminan Edukatif (APE). Sebagai perangsang tumbuh kembang anak 

(BKKBN, 1997:25). 

2.1.3.5 Sasaran Bina Keluarga Balita 

Sasaran program Bina Keluarga Balita Antara lain: 

1) Ibu 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 , PKK, dll (Pokja BKB Prop.Jateng,1997:3). 

2.1.3.6 Manfaat Kegiatan  Bina Keluarga Balita 

Menurut BKKBN (2008:9), manfaat mengikuti kegiatan Bina Keluarga 

Balita antara lain: 

a. Bagi Orang tua 

 Orangtua akan menjadi: 
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1) Pandai megurus dan merawat anak, serta pandai membagi waktu dan 

mengasuh anak. 

2) Lebih luas wawasan dan pengetahuannya tentang pola asuh anak. 

3) Meningkatkan ketrampilannya dalam hal mengasuh dan mendidik balita. 

4) Lebih baik dalam cara pembinaan anaknya. 

5) Lebih dapat mencurahkan perhatian pada anaknya sehingga tercipta ikatan 

batin yang kuat antara anak dan orang tua. 

6) Akhirnya akan tercipta keluarga yang berkualitas. 

b.  Bagi anak 

Anak akan tumbuh dan berkembang sebagai anak yang: 

1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Berkepribadian luhur tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas, 

terampil dan sehat. 

3) Memiliki dasar kepribadian yang kuat, guna perkembangan. 

2.1.3.7 Pelaksanaan Kegiatan Bina Keluaga Balita 

Kegiatan BKB dilakukan satu kali dalam sebulan. Penanggung jawab 

umum gerakan BKB adalah Lurah atau Kepala Desa. BKB direncanakan dan 

dikembangkan oleh kader, LKMD dan PKK serta Tim Pembina LKMD 

tingkat kecamatan 

Penyelenggarannya dilakukan oleh kader terlatih berasal dari anggota 

masyarakat yang bersedia secara sukarela bertugas memberikan peyuluhan 

kepada sasaran gerakan BKB. BKB dilaksanakan untuk membina ibu 
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kelompok sasaran yang mempunyai anak balita. Ibu sasaran ini, dibagi 

menjadi 5 kelompok menurut umur anaknya, yaitu : 

1.  Kelompok ibu dengan anak umur nol sampai dengan satu tahun. 

2. Kelompok  ibu dengan  anak umur satu  tahun lebih sampai dengan  dua 

tahun. 

3. Kelompok ibu dengan anak umur dua tahun lebih   sampai   dengan tiga 

tahun. 

4. Kelompok ibu dengan anak umur tiga tahun lebih sampai dengan empat 

tahun. 

5. Kelompok ibu dengan anak umur empat tahun lebih sampai dengan lima 

tahun. 

BKB sebaiknya berada pada tempat yang mudah didatangi oleh 

masyarakat dan ditentukan oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian 

kegiatan BKB dapat dilaksanakan di pos pelayanan yang telah ada, rumah 

penduduk, balai desa, tempat pertemuan RT atau di tempat khusus yang 

dibangun oleh masyarakat. 

                Adapun indikator peran Kader dalam kegiatan BKB di Posyandu antara 

lain :  

1) Jenis kegiatan 

2) Pelaksanaan 

3) Fasilitas 

4) Pelayanan 
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Kegiatan kader dalam posyandu meliputi : 

1. Pendaftaran pada peserta BKB dan anak balita. 

2. Penimbangan terhadap bayi & balita. 

3. Pencatatan KMS pada bayi dan balita. 

4. Penyuluhan pada peserta BKB. 

5. Pemberian alat kontrasepsi dan vitamin. 

6. Melakukan pencatatan dan pelaporan kepada BPMPKB 

7. Menentukan tindak lanjut kasus atau  rujukan bagi yang mempunyai 

masalah   dan tidak bisa ditangani oleh kader. 

8. Kunjungan rumah. 

9. Penggunaan APE (Alat Permainan Edukatif.). 

Kegiatan 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 lima orang yang dibagi dalam lima 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). 

Pengelolaan Penyuluhan Bina Keluarga Balita 

1) Perencanan Penyuluhan. 

       Perencanaan adalah serangkaian kegiatan dimana keputusan yang 

dituangkan kedalam bentuk tindakan-tindakan perencanaan merupakan 
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langkah awal dari suatu kegiatan. Tahap perencanaan itu ditata secara 

sistematis tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Perencanaan berarti pula bagaimana cara dan strategi dalam mencapai tujuan 

sebaik-baiknya dengan menggunakan segala sumber daya yang ada agar 

lebih efektif dan efisien dengan memperhatikan keadaan sosial budaya, 

psikis dan biologis dari sasaran penyuluhan. 

Langkah-langkah dalam penyuluhan: 

a. Mengenal masalah, masyarakat dan wilayah. 

b. Menentukan prioritas. 

c. Menentukan tujuan penyuluhan. 

d. Menentukan sasaran. 

e. Menentukan isi  materi penyuluhan. 

f. Menentukan metode penyuluhan yang akan digunakan. 

g. Melihat alat-alat peraga atau media yang dibutuhkan. 

h. Menyusun rencana penilaian. 

i. Menyusun rencana kerja atau  rencana pelaksanaan. 

2) Pelaksanaan Penyuluhan  

Ruang lingkup kegiatan BKB adalah pelayanan informasi, penyuluhan, 

pendidikan, bimbingan bagi orang tua atau  keluarga dan anak untuk aspek-

aspek kesehatan dan gizi, psikososial, pendidikan, ekonomi produktif, dan 

sosial budaya. 

Dalam melakukan penyuluhan hendaknya kader memperhatikan hal-hal 

berikut : 
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a) Kader bersikap ramah tamah dalam memberikan informasi dan saran-

saran, tidak disertai dengan kecaman atau omelan terhadap ibu atau 

seseorang yang bermasalah. 

b) Peserta   diberi   kesempatan  untuk  bertanya, tidak hanya  mendengarkan  

saja. 

3) Evaluasi Penyuluhan  

 Penilaian (evaluasi) adalah proses menentukan nilai atau keberhasilan 

dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya yang digunakan 

untuk menilai sejauh mana keberhasilan dari suatu kegiatan. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi: 

a. Apakah dalam tujuan penyuluhan sudah jelas dijabarkan dan sesuai dengan 

tujuan program. 

b. Apakah indikator atau kriteria yang akan dipakai dalam penilaian. 

c. Kegiatan penyuluhan yang mana yang akan dievaluasi. 

d. Metode apa yang digunakan dalam evaluasi. 

e. Instrumen apa yang digunakan dalam evaluasi. 

f. Siapa yang melaksanakan evaluasi. 

g. Sarana-sarana apa yang diperlukan untuk evaluasi. 

h. Apakah ada fasilitas dan kesempatan untuk mempersiapkan tenaga yang 

melaksanakan evaluasi. 

i. Bagaimana cara untuk memberikan umpan balik hasil evaluasi. 
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2.1.3.8  Alat-alat Permainan Edukatif (APE) Bina Keluarga Balita 

Usia lima tahun pertama sorang anak adalah usia sangat 

menentukan. Usia tersebut dikenal dengan istilah Golden Age atau usia 

emas. Istilah itu muncul karena pada usia tersebut aspek kognitif, fisik, 

motorik, dan psikososial seorang anak berkembang secara pesat. Salah satu 

cara untuk mengoptimalkan kemampuan-kemampuan tersebut itu adalah 

dengan menstimulasinya (merangsangnya) dengan menggunakan mainan. 

Memilih mainan harus disesuaikan dengan usia dan tingkat perkembangan 

anak. Misalnya untuk anak yang berusia nol sampai dua tahun kita pilihkan 

mainan yang tahan banting dan tidak mudah tertelan. Berbeda lagi mainan 

untuk anak yang sudah mulai kreatif. Mereka membutuhkan permainan yang 

sifatnya edukatif. 

Kegiatan yang dilaksanakan dalam bermain APE adalah kegiatan 

bermain APE secara teratur dilaksanakan di BKB oleh balita dengan 

bimbingan kader. Setelah itu kader juga menjelaskan kepada ibu yang 

mempunyai balita dalam hal penggunaan APE agar dapat diaplikasikan di 

rumah. 

2.1.4 Posyandu 

Posyandu akan dijabarkan sebagai berikut. 

2.1.4.1 Definisi Posyandu 

Posyandu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu 

bentuk Upaya Kesehatan Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan 

diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat  menyelenggarakan 
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pembangunan kesehatan, guna memberdayakan dan memberikan kemudahan 

kepada masyarakat guna  memperoleh pelayanan kesehatan dasar utamanya 

mempercepat penurunan angka kematian bagi ibu, bayi dan anak balita 

(Depkes RI, 2006:2). Posyandu adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

masyarakat yang didirikan di desa-desa kecil yang tidak terjangkau oleh rumah 

sakit atau klinik. 

Posyandu dimulai terutama untuk melayani balita (imunisasi, timbang 

berat badan) dan orang lanjut usia (Posyandu Lansia), dan lahir melalui suatu 

Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri), 

Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Kepala Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional (BKKBN) dan Ketua Tim Penggerak (TP) Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan dicanangkan pada sekitar tahun 1986.  

Legitimasi keberadaan Posyandu ini diperkuat kembali melalui Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Juni 2001 

yang antara lain berisikan “Revitalisasi Posyandu” yaitu suatu upaya untuk 

meningkatkan fungsi dan kinerja posyandu secara besar tujuan revitalisasi 

posyandu adalah 1) terselenggaranya 15 kegiatan posyandu secara rutin dan 

kesinambungan. 2) tercapainya pemberdayaan tokoh masyarakat dan kader 

melalui advokasi, orientasi, pelatihan, penyegaran, dan 3) tercapainya 

pemantapan kelembagaan posyandu. Tujuh Sasaran revitalisasi posyandu 

adalah semua posyandu di seluruh indonesia. Namun mengingat sumber daya 

yang terbatas, maka sasaran revitalisasi posyandu diutamakan pada posyandu 

yang sudah tidak aktif atau yang berstrata rendah (pos pratama atau pos 
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madya) dan pos yang berada didaerah yang sebagian besar penduduk 

tergolong miskin (Departemen.Kesehatan RI, 2006:6). 

Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, 

oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan bertujuan 

untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pada umumnya serta 

kesehatan ibu dan anak pada khususnya. Jadi Posyandu merupakan kegiatan 

swadaya dari masyarakat di bidang kesehatan dengan penanggung jawab 

kepala desa. Ada lima kegiatan pokok di Posyandu, yaitu keluarga berencana, 

kesehatan ibu dan anak, pemantaun gizi anak, imunisasi (suntikan pencegahan) 

dan penanggulangan diare. Posyandu bertujuan untuk mempercepat penurunan 

angka kematian bayi, anak balita dan angka kelahiran. Selanjutnya untuk 

mempercepat penerimaan NKKBS dan agar masyarakat dapat 

mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang 

menunjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.(Depkes RI, 

2006:12). 

Tingkat Perkembangan Posyandu 

Perkembangan masing- masing Posyandu tidak sama. Dengan 

demikian, pembinaan yang dilakukan untuk masing- masing Posyandu juga 

berbeda. Posyandu secara umum dibedakan  atas 4 tingkatan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Posyandu Pratama ( warna merah) 

           Posyandu tingkat pratama adalah yang masih belum mantap, 

kegiatannya belum bisa rutin setiap bulan dan kader aktifnya masih 
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terbatas. Keadaan ini dinilai gawat, sehingga intervensinya adalah 

pelatihan kader ulang. Artinya kader yang ada  perlu ditambah dan 

dilakukan pelatihan dasar lagi. 

2. Posyandu Madya (warna kuning) 

          Posyandu pada tingkat madya sudah dapat dilaksanakan kegiatan 

lebih dari 8 kali pertahun, dengan rata-rata jumlah kader tugas 5 orang atau 

lebih. Akan tetapi cakupan program utamanya ( KB, KIA, Gizi, dan 

Imunisasi) masih rendah yaitu kurang dari 50% ini berarti kelestarian 

kegiatan posyandu sudah baik tetapi masih rendah cakupanya. 

           Untuk itu perlu dilakukan penggerakan masyarakat secara intensif 

serta penambahan program sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. 

Intervensi untuk posyandu madya ada 2 yaitu: 

a. Pelatihan toma dengan modul Posyandu yang sekarang sudah 

dilengkapi dengan metode stimulasi. 

b. Penggarapan dengan pendekatan PKMD untuk menentukan 

masalah dan mencari penyelesaianya, termasuk menentukan 

program tambahan yang sesuai dengan situasi dan kondisi 

setempat. 

3. Posyandu Purnama (warna hijau) 

Posyandu pada tingkat purnama adalah Posyandu yang frekuenzinya lebih 

dari 8 kali pertahun, rata-rata jumlah kader 5 orang atau lebih dan  cakupan 

5 program utamanya (KB, KIA, Gizi dan Imunisasi) lebih dari 50%. Sudah 
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ada program tambahan bahkan mungkin sudah ada Dana Sehat meskipun 

masih sederhana.  

Intervensi posyandu tingkat ini adalah: 

a. Penggarapan dengan pendekatan PKMD, untuk mengarahkan 

masyarakat menentukan sendiri pengembangan program Posyandu. 

b. Pelatihan Dana Sehat agar di desa tersebut dapat tumbuh dana sehat 

yang kuat dengan cakupan anggota minimal 50% kk atau lebih. 

4. Posyandu Mandiri (warna biru) 

Posyandu ini berarti sudah dapat melakukan kegiatan secara teratur, 

cakupan 5 program utama sudah bagus, ada program tamahan dan dana 

sehat serta telah menjangkau lebih dari 50% kk. Untuk Posyandu tingkat 

ini intervensinya adalah Dana Sehat tersebut menggunakan prinsip JPKM. 

2.1.4.2 Tujuan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). 

Tujuan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah berikut ini.  

1) Untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi serta 

penurunan angka kelahiran melalui upaya pemberdayaan masyarakat. 

2) Untuk  mempercepat  terbentuknya   Norma Keluarga Bahagia dan 

Sejahtera. 

3) Meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya  kesehatan 

dasar (Departemen Kesehatan RI, 2006:12). 
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2.1.4.3 Sasaran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan program pemerintah 

dibidang kesehatan, sehingga semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) terutama:  

1) Bayi (dibawah satu tahun). 

2) Anak Balita (dibawah lima tahun). 

3) Ibu hamil, melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui. 

4) Pasangan usia subur (PUS). 

Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) ini ditujukan untuk 

memperbaiki kualitas pertumbuhan dan kesehatan anak dan Ibu. 

2.1.4.4 Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 

Menurut Departemen Kesehatan RI program Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu) untuk anak bayi dan balita meliputi : KIA, KB, perbaikan gizi, 

imunisasi dan penanggulangan diare. Kemudian pada tahun 2000 program Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) diperluas lagi untuk kesehatan Ibu dan anak. 

            Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan jenis Upaya Kesehatan 

Bersumber daya Masyarakat (UKBM) yang pernah paling memasyarakat di 

Indonesia. Namun belakangan ini kinerja posyandu mulai pudar seiring 

dengan menurunnya semangat para kader yang telah berusia lanjut, dan 

kurangnya kaderisasi di tiap Pos Pelayana Terpadu (Posyandu), kelengkapan 

sarana dan ketrampilan kader yang belum memadai. Peran serta atau 

keikutsertaan pos pelayanan terpadu (Posyandu) melalui berbagai organisasi 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam upaya mewujudkan dan 
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meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat desa harus dapat terorganisir dan 

terencana dengan tepat dan jelas. Karena disadari atau tidak keberadaan Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah sebuah usaha untuk meningkatkan 

kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam pelaksanaannya meliputi 

lima program prioritas (KB, KIA, Gizi, Imunisasi, dan Penanggulangan 

Diare), sehingga mempunyai daya ungkit besar terhadap penurunan angka 

kematian bayi (AKB). Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam 

meningkatkan cakupan lima program prioritas dan program antenatal care 

(ANC) secara nasional dapat dilihat  pada Tabel 2.1 

Tabel 2.1 Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Dalam Cakupan                                            

Program 

Jenis Layanan Cakupan (%) Nasional 

Balita 74 

Imunisasi DPT 161.9 

Imunisasi Polio 60,9 

Imunisasi Ibu Hamil 22,4 

KB (pil) 32,4 

Pemeriksaan Ibu Hamil 11,2 

Sumber : Modifikasi Depkes (2006) 

Dari Tabel 2.1 tampak bahwa kontribusi Pos Pelayanan Terpadu 

(Posyandu) dalam meningkatkan kesehatan dan perbaikan status gizi bayi dan 

anak balita sangat besar, serta mempunyai daya ungkit besar terhadap 

penurunan angka kematian bayi. Namun sampai saat ini masih perlu 

meningkatkan kualitas pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Seperti 
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halnya dengan Polindes, maka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) memiliki 

tingkat kemandirian dengan jumlah dan jenis indikator yang berbeda tiap 

stratanya. 

Adapun tahapan pelayanan yang dilakukan dalam kegiatan Pos 

Pelayanan Terpadu (Posyandu) oleh para kadernya antara lain berikut ini. 

1) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dasar adalah pos pelayanan terpadu 

yang tenaga pelayanannya hanya dilakukan oleh kader kesehatan tanpa 

bantuan pihak puskesmas. 

2) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) lengkap adalah pelayanan kesehatan 

yang diberikan kepada masyarakat oleh petugas kesehatan bersama 

kadernya, dalam memberikan pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak, 

imunisasi, perbaikan gizi dan penanggulangan diare. 

3) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) pengembangan adalah pelayanan 

terpadu yang tugas sepenuhnya ditangani oleh kader yang telah diberikan 

pendidikan dalam bidang tertentu, misalnya tentang gizi anak balita. 

2.1.5  Pengertian Pemahaman  

    Menurut taksonomi Bloom dalam jurnal saintech vol 06 2014 

Pemahaman merupakan penyerapan arti dari suatu materi atau bahan yang 

dipelajari. 

2.1.6    Pengertian Kota dan Desa. 

2.1.6.1 Pengertian Kota 

Menurut Mayer dalam buku Geografi Kota dan Desa, kota sebagai 

tempat bermukim penduduknya baginya yang penting dengan sendirinya 
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bukan rumah tinggal, jalan raya, rumah ibadah, kantor, taman, dan kanal 

melainkan penghuni yang menciptakan segalanya. Meski kota sebagai 

pemukiman dan wadah komunikasi manusia penting, untuk memahami kota 

faktor manusianya yang esensial. Sedangkan Max Weber dalam buku 

Geografi Kota dan Desa memandang suatu tempat itu kota, jika penghuninya 

sebagaian besar telah mampu memenuhi kebutuhannya lewat pasar setempat. 

Adapun barang-barangnya dibuat tempat pula ditambah yang dari pedesaan. 

Ini dasar sifat kosmopolitan kota yang menjadi hakikat kota, sehubungan itu 

ciri khas kota adalah pasarnya. Kemudian disimpulkan bahwa kota itu 

merupakan tempat bermukim warga kota, tempat bekerja, tempat hidup, dan 

tempat berekreasi. Sesuai itu maka selayaknya jika kelestarian kota harus 

didukung oleh berbagai prasarana dan sarana yang cukup untuk jangka waktu 

lama. 

2.1.6.2   Pengertian Desa 

Menurut Bintarto dalam buku Geografi Kota dan Desa, berdasarkan 

kenyataan faktor-faktor geografis jelas berpengaruh pada desa, mendefinisikan 

desa demikian: perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

geografis, sosial, ekonomis, politis dan kultural yang ada disitu, dalam 

hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainya. Desa 

dalam arti umum adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan 

penduduknya bejiwa agraris. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari disebut juga 

kampung. 
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2.2. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Bayu Aji Prasetyo 

pada penulisan skripsi dengan judul “Peran Kader Bina Keluarga Balita Dalam 

Pengelolaan Pos Pendidikan Anak Usia Dini Kasih Ibu Kelurahan Tegalrejo 

Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga”. Penelitian tersebut menyimpulkan 

pelaksanaan program BKB sudah berjalan namun belum dapat dikatakan 

efektif. Hal ini terlihat dari kegiatan penyuluhan tidak rutin dilakukan setiap 

bulan, sosialisasi yang diberikan belum merata dan minimnya  penyediaan 

sarana dan prasarana kegiatan. Sehingga belum dapat secara optimal dalam 

pengelolaan pos pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, dari hasil yang 

diperoleh melalui penelitian ini dapat dijadikan referensi dan rekomendasi 

untuk mendukung kelancaran pengembangan program BKB di Kelurahan 

Tegalrejo Kec  Argomulyo Kota Salatiga pada khususnya. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Devi Punikasari  

dengan judul “Peran Posyandu Dalam Meningkatkan  Kualitas Kesehatan 

Masyarakat Di Dusun  Karangwatu, Desa Pucungrejo, Kecamatan Muntilan 

Kabupeten Magelang”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa  Posyandu di 

Dusun Karangwatu belum tergolomg mandiri dikarenakan belum memiliki 

tempat  yang memadai untuk melakukan pelayanan Posyandu, kinerja 

Posyandu di dusun ini juga semakin menurun dengan jumlah kadernya yang 

semakin menyusut menjadi 3 orang. 

Penelitian yang relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Nana 

Pramudya Ariesta dalam penulisan skripsi dengan Judul “Peran Kader Bina 
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Keluarga Balita Dalam Upaya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Layanan 

Bina Keluarga Balita (Studi Deskriptif di BKB Kasih Ibu Kelurahan Bulukerto 

Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri)”. Penelitian tersebut 

menyimpulkan bahwa Kegiatan BKB pada layanan pembinaan  kesejahteran 

keluaraga pada layanan bina keluarga balita kurang efektif dikarenakan tidak 

sesuai dengan buku pedoman pelaksannan BKB di kelurahan Bulukerto 

layanan BKB hanya dilakukan sebulan sekali. 

2.3. Kerangka Berfikir 

Program Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan salah satu program 

BKKBN. Tujuan utama dari BKB adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan orang tua dan  anggota keluarga lainya dalam membina tumbuh 

kembang balita melalui rangsangan fisik, motorik kecerdasan , emosional dan 

social ekonomi dengan sebaik- baiknya. Sasaran utama dari program BKB 

adalah semua ibu dari kelompok berpenghasilan rendah di daerah pedesaan yang 

memiliki anak di bawah usia enam tahun. Kelompok BKB terbentuk di tingkat 

desa dan dilaksanakan oleh para relawan terlatih (kader). Kader melakukan 

pertemuan tiap bulan dengan ibu-ibu yang datang bersama-sama dalam 

kelompok, berdasarkan usia anak (0-1, 1-2, 2-3 tahun, dll). Selama sesi ibu 

belajar tentang anak pembinaan dan bagaimana menggunakan alat permainan 

edukatif yang sederhana, bahasa, lagu, permainan, dan pengisahan cerita dalam 

interaksi mereka dengan anak. Ibu dapat terlibat dalam program dari saat 

kelahiran anak mereka sampai anak memasuki pra-sekolah atau primer sekolah. 
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Bina Keluarga Balita (BKB)  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 perilaku sosial, juga merupakan salah satu upaya untuk dapat 

mengembangkan fungsi pendidikan, sosialisasi, dan kasih sayang dalam 

keluarga. 

Dalam pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) melalui 

layanan Posyandu, 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 

pendukung dan penghambat, begitu juga dalam pelaksanaan kegiatan Bina 

Keluarga Balita (BKB). Dari sinilah dapat dilihat bagaimana peran kader dalam 

menyikapi hal tersebut. 

Peran kader kesehatan inilah yang selanjutnya diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan keluarga balita melalui layanan kegiatan posyandu. 

Kemajuan yang diperoleh bukan tanpa hambatan, kesibukan dan rutinitas ibu-

ibu dalam keluarga maupun pekerjaan lainnya harus dapat menjadi 

pertimbangan dalam menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan, 

tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah membuat kader 

harus memberikan pengertian dan menumbuhkan kesadaran pada masyarakat 

secara lebih intensif tentang pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan Pos 
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Pelayanan Terpadu (Posyandu). Peran dari program BKB melalui layanan 

Posyandu yang mencakup pelayanan KB, kesehatan ibu dan anak, imunisasi, 

perbaikan gizi dan penanggulangan diare, inilah yang selanjutnya diharapkan 

dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat  melalui kegiatan yang 

dilakukannya.  

Pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita ini dipilih pada dua lokasi 

yang berbeda yaitu Desa dan Kota dengan maksud membandingan peran kader 

Bina Keluarga Balita khususnya pada layanan Posyandu di Desa Kauman  dan 

Desa Ngemplak apakah terdapat perbedaan atau tidak yang pada hakekatnya 

mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan pengetahuan, keterampilan  dan 

sikap ibu dalam membina tumbuh dan kembang anak balita secara optimal 

dengan harapan meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
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                         Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4. Hipotesis   

Hipotesis merupakan dugaan jawaban sementara dalam sebuah 

penelitian. Berdasarkan landasan teori dalam kerangka berfikir di atas maka dalam 

penelitian ini hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini adalah Peran Kader 

Bina Keluarga Balita (BKB) di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan 

Kabupaten Kudus. 

Ha = Ada perbedaan antara pemahaman orang tua balita mengenai program 

kegiatan Posyandu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan 

Kabupaten Kudus. 

Ho = Tidak terdapat perbedaan antara pemahaman orang tua balita mengenai 

program kegiatan Posyandu di Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan 

Kabupaten Kudus. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini maka 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Peran Kader  di BKB Posyandu Perkotaan  tergolong baik karena semua 

peran kader sudah terlaksana sesuai dengan buku pedomam BKB. Dalam 

kegiatan penyuluhan masing-masing berpartisipasi dalam penyampaian 

materi penyuluhan hal ini dapat dilihat dari latar belakang pendidikan 

kader yang baik dan adanya pelatihan terhadap kader. Kendala yaitu 

tempat pelaksanaan kegiatan BKB dirasa kurang nyaman untuk anak balita 

karena  berada di ruang tamu Balai Desa Kauman hanya berukuran 6x4  

meter sehingga balita kurang leluasa dalam bermain APE. 

2. Peran Kader di Posyandu  Pedesaan tergolong kurang baik  karena ada 

beberapa peran kader yang belum terlaksana seperti kunjungan rumah dan 

penggunaan APE  pada  anak  balita. Untuk kunjungan rumah kader BKB 

di Posyandu  Pedesaan hanya melakukan kunjungan rumah beberapa kali 

saja pada saat awal terbentuknya BKB biasanya kader mengingatkan 

melalui pesan singkat atau sms  kepada peserta BKB untuk hadir kembali 

pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya tidak adanya APE menjadi 

kendala karena APE sangat berguna bagi perkembangan motorik anak 

sehingga layanan BKB di Posyandu juga bisa lebih optimal. 
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3. Pemahaman Orang tua  balita BKB di Posyandu Perkotaan didapatkan 

kriteria sangat baik sebesar 26,7% baik sebesar 53,3% dan kriteria cukup 

sebesar 20% dari kriteria tersebut dapat disimpulkan pemahaman orang tua 

balita mengenai program kegiatan Posyandu termasuk dalam kriteria baik 

karena lebih dari 50% presentase berada pada kriteria baik.  

4. Pemahaman orang tua balita BKB di Posyandu Pedesaan didapatkan 

kriteria sangat baik sebesar 5,9% baik sebesar 23,5% dan kriteria cukup 

sebesar 41,2% dari kriteria tersebut dapat disimpulkan pemahaman orang 

tua balita mengenai program kegiatan Posyandu termasuk dalam kriteria 

cukup  karena presentase terbanyak sebesar 41,2 % berada pada kriteria 

cukup. 

5. Perbedaan Peran Kader BKB di Posyandu Perkotaan dan Posyandu 

Pedesaan terdapat perbedaan antara lain perbedaan dalam penyuluhan, 

perbedaan dalam kunjungan rumah dan perbedaan pengunaan  alat 

permainan edukatif (APE). Tingkat pendidikan kader, kurangnya pelatihan 

kader dan lama menjadi kader menjadi faktor perbedaan Peran Kader di 

Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan kader cara berfikir akan lebih rasional sehingga kader akan 

semakin terarah dalam berpartisipasi dalam Bina Keluarga Balita. 

6. Perbedaan pemahaman orang tua balita mengenai program kegiatan 

Posyandu Perkotaan dan Posyandu Pedesaan yaitu Posyandu Perkotaan 

orang tua balita kurang memahami program kegiatan  Posyandu mengenai 

KB dan Penanggulangan diare pada anak balita. Di Posyandu Pedesaaan 
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orang tua balita kurang memahami Program kegiatan Posyandu mengenai 

KB, Gizi dan Penanggulangan diare pada anak balita. Dari hasil yang di 

dapat dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman orang tua balita 

dilatar belakangi oleh faktor tingkat pendidikan. Pendidikan orang tua 

balita di  Posyandu Perkotaan lebih baik dibandingkan pendidikan orang 

tua balita di Posyandu Pedesaan ada tidaknya penyuluhan yang diberikan 

kader, selain itu pengalaman menjadi orng tua, biasanya pasangan muda 

yang baru pertama kali mempunyai anak kurang memahami tentang 

program Posyandu. 
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5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan diatas, ada beberapa saran dari penulis yaitu, sebagai 

berikut: 

1. Hendaknya dari pemerintah setempat mengadakan Training of  Trainer dan 

Workshop atau Orientasi untuk peningkatan kapasitas dan penyuluhan serta 

pemantapan kegiatan BKB dalam hal ini  BAPERMAS atau PLKB sebagai 

fasilitator. 

2.Untuk Posyandu Perkotaan  hendaknya pemerintah desa setempat 

menyediakan tempat khusus untuk kegiatan warganya 

3. Untuk Posyandu Pedesaaan perlu adanya anggaran untuk menyiapkan APE 

alat permainan edukatif karena (APE) sangat bermanfaat untuk merangsang 

perkembangan motorik anak. Hendaknya dari pihak BAPERMAS / PLKB  

Kabupaten memberikan tambahan media APE  dan  menambah tenaga 

lapangan serta memberikan sosialisasi mendalam tentang pentingnya 

program BKB. 
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