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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Menurut BKKBN (2008), proses pembangunan kualitas sumber daya 

manusia diperlukan satu upaya pembinaan dan pembentukan karakter sejak 

dini (Ariesta, 2011). Menurut Asmani (2009), masa balita disebut sebagai 

masa emas (golden age period) khususnya pada usia 0-2 tahun perkembangan 

otak mencapai 80%. Apabila pada masa tersebut anak balita tidak dibina 

secara baik, maka anak tersebut akan mengalami gangguan perkembangan 

baik emosi, sosial, mental, intelektual, dan moral oleh karena itu diperlukan 

program Bina Keluarga Balita (BKB) program yang bertujuan untuk 

meningkatkan peran orang tua (ayah dan ibu) serta anggota keluarga lainnya 

dalam pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap 

perkembangan (Sinubu, dkk 2007). Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan 

BKB masih terdapat kendala-kendala salah satu kendala itu mungkin dari 

jumlah kadernya, karena antara jumlah kader dan jumlah peserta itu tidak 

imbang, bahkan jumlahnya itu tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya. Selain 

itu pemanfaatan waktu dalam pelaksanaa BKB kurang efisien (Ariesta, 2011).  

Berdasarkan data rutin pengendalian lapangan  (Direktorat Pelaporan dan 

Statistik, BKKBN Pusat) diketahui bahwa secara nasional jumlah BKB 

menurun mulai tahun 2001–2008, dan kondisi ini dijumpai juga di Provinsi 

Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara. Tidak hanya 

jumlah, namun persentase provinsi yang melapor juga menurun pada tahun 
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2006–2008 (Arsyad S, Syahmida, 2007). Di Provinsi Jawa Timur sendiri 

pada tahun 2016 terdapat jumlah kelompok BKB sebesar 10.350 kelompok, 

kemudian terdapat 193.681 jumlah anggota BKB, dan 31.992 jumlah kader 

BKB  (BKKBN, 2016). Berdasarkan data BKKBN Kabupaten Ponorogo 

yang mengalami penurunan jumlah BKB yaitu pada tahun 2015 terdapat 519 

BKB sedangkan di tahun 2016 sebanyak 510 BKB, hal ini dibuktikan salah 

satunya oleh BKB yang ada di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo, 

program BKB yang ada di Sooko tidak berjalan dengan efektif, hal ini 

disebabkan oleh faktor kader BKB yang merangkap sebagai kader posyandu 

sehingga pelaksanaan kegiatan BKB tidak berjalan secara maksimal. Selain 

itu dikarenakan program BKB masih terbilang program baru, sehingga 

pengetahuan orang tua tentang manfaat serta tujuan BKB belum tersampaikan 

dengan baik, para kader BKB serta orang tua balita masih menganggap 

program posyandu balita lebih penting dibandingkan program BKB. 

Sehingga dirasa perlu untuk memberikan pendidikan kesehatan agar 

pengetahuan kader serta orang tua balita tentang pentingnya program BKB 

meningkat. Jika berdasarkan tingkatannya pada tahun 2016 jumlah BKB 

tingkat dasar yang ada di Ponorogo sebanyak 286 (56%), BKB tingkat 

berkembang sebanyak 148 (29%), dan BKB tingkat paripurna sebanyak 76 

(14 %). 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi berlangsungnya program BKB 

diantaranya dipengaruhi oleh kader dan keluarga balita. Berbagai kendala 

dalam pelaksanaan kegiatan di BKB antara lain jumlah kadernya, karena 

antara jumlah kader dan jumlah peserta itu tidak imbang, bahkan jumlahnya 
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itu tidak sesuai dengan petunjuk teknisnya, serta kurangnya pengetahuan 

kader terhadap program BKB. Selain itu pemanfaatan waktu yang kurang 

efisien juga menjadi faktor penghambat program BKB. Di sisi lain kinerja 

kader juga kurang optimal, menurut evaluasi di lapangan para kader sudah 

tidak pernah membuat rencana kegiatan (Ariesta, 2011).  Selain dipengaruhi 

oleh faktor kader, faktor orang tua (keluarga balita) yang tidak memiliki 

pendidikan yang cukup dalam mengasuh serta mendidik anak dan hal ini 

berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, misalnya dalam hal 

kesehatan anak yaitu kekurangan gizi, anak selalu sakit-sakitan, dalam hal 

pendidikan adalah banyak anak yang tidak sekolah karena kurangnya 

kesadaran orang tua untuk mengantar anaknya kesekolah, kurangnya 

pendidikan karakter yang diberikan oleh orang tua terhadap anak, sehingga 

banyak anak-anak yang berperilaku tidak baik sehingga anak suka berkelahi, 

berbohong, berkata-kata yang tidak baik serta tidak patuh pada orang tua 

(Sinubu, dkk 2007). 

Salah satu upaya pembinaan kesejahteraan keluarga adalah melalui 

program BKB, yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor kader, 

maka solusi dari permasalahan tersebut adalah memberikan pendidikan 

kesehatan tentang BKB terhadap kader yang kemudian akan disampaikan 

kembali kepada orang tua balita peserta BKB. Pelayanan BKB salah satunya 

adalah pemberian pendidikan kesehatan meliputi kegiatan penyuluhan  

kepada orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya, agar 

termotivasi untuk ikut dalam kegiatan BKB. Selain itu dengan adanya 

program BKB diharapkan orang tua/keluarga anak balita mendapat informasi 
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yang cukup tentang asuhan dini tumbuh kembang anak balita dari kader BKB 

(Surati dkk, 2015). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipandang perlu untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan 

Terhadap Pengetahuan Kader Tentang Bina Keluarga Balita (BKB)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimanakah pengaruh pendidikan kesehatan 

terhadap pengetahuan kader tentang Bina Keluarga Balita (BKB) di Bina 

Keluarga Balita Kecamatan Balong, Ponorogo?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan 

kader tentang BKB di Bina Keluarga Balita Kecamatan Balong, 

Ponorogo 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Untuk mengidentifikasi pengetahuan kader tentang BKB sebelum 

dilakukan pendidikan kesehatan di Bina Keluarga Balita 

Kecamatan Balong, Ponorogo 

b. Untuk mengidentifikasi pengetahuan kader tentang BKB setelah 

dilakukan pendidikan kesehatan di Bina Keluarga Balita 

Kecamatan Balong, Ponorogo 
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c. Menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan terhadap 

pengetahuan kader tentang BKB di Bina Keluarga Balita 

Kecamatan Balong, Ponorogo 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi bagi penelitian yang terkait dengan pengaruh pendidikan 

kesehatan terhadap pengetahuan kader tentang BKB. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Responden /Kader 

Dapat menambah wawasan dan bahan acuan dalam melakukan 

binaan serta mengembangkan program Bina Keluarag Balita. 

b. Bagi Keluarga 

Dapat digunakan bahan pertimbangan keluarga untuk mengikuti 

kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB). 

c. Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan hasil penelitian yang didapat selama kuliah 

dan menambah wawasan mengenai Pengaruh Pendidikan 

Kesehatan Terhadap Pengetahuan Kader Tentang BKB.  
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1.5 Keaslian Penelitian 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan: 

1. Dalam penelitian Ariesta (2011) dengan judul “Peran Kader Bina 

Keluarga Balita Dalam Upaya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

Melalui Layanan Bina Keluarga Balita”. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan adalah terletak pada tujuannya yaitu untuk 

mengetahui peran kader dalam usaha pembinaan keluarga balita, 

penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif, metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode 

wawancara, observasi, dokumentasi. 

2. Menurut penelitian yang dilakukan Surati, dkk (2015) dengan judul  

“Peran Pelatihan Konseling Kelompok Terhadap Prilaku Kader Bina 

Keluarga Balita Dalam Memecahkan Masalah Asuhan Dini Anak Balita”, 

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada 

desain penelitian ini menggunakan Pra - Eksperimental dengan 

rancangan One Short Case Study dengan hanya mengamati satu 

kelompok sampel tanpa menggunakan pembanding atau kontrol dengan 

hasil nilai pengetahuan, sikap, dan praktik melaksanakan konseling 

kelompok dalam membantu orang tua anak balita dalam memecahkan 

masalah asuhan dini tumbuh kembang anak balita.  

3. Dalam penelitian oleh Visca (2013) dengan judul “Praktik Pengasuhan 

Anak Pada Keluarga Petani Peserta Bina Keluarga Balita (Bkb) Melati 3 

Di Desa Nguken Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro”, 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada 

jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode 

wawancara dan observasi serta dokumentasi berupa hasil foto lapangan. 

Hasil dari penelitian ini adalah penyuluhan pengasuhan BKB dilihat dari 

aspek perkembangan anak karena jika perkembangan anak terlambat 

maka orang tua salah dalam melakukan pengasuhan anak.  


