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Efektifitas Model Pelatihan Campuran (Blended Learning) : 

Studi Kasus Training Officer Course   
 

Pupung Puad Hasan, Lembaga Administrasi Negara. E-Mail: pupungph@gmail.com 

 

Abstrak 

 

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan tehadap berbagai sendi kehidupan termasuk 

dalam bidang pelatihan. Salah satu pelatihan yang mengunakan model pembelajaran campuran 
adalah pelatihan bagi penyelenggara pelatihan atau Training Officer Course (TOC). Model 
pembelajaran campuran pada pelatihan ini terdiri dari tiga tahapan, pertama tahap asynchronous, 
kedua tahapan synchronous dan ketiga tahap klasikal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
bagaimana implementasi blended learning pada pelatihan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kedua untuk 
mengetahui seberapa efektif model pembelajaran blended learning dengan sampel pelatihan 

penyelenggara pelatihan. Hasil uji statistik dengan menggunakan paired sample t test ditemukan 
bahwa setelah dilakukan uji beda antara hasil pre test dimana peserta belum mendapatkan materi 
dengan setelah mendapatkan materi terdapat perbedaan yang signifikan, artinya proses 
penyelenggaraan model blended learning dapat dinyatakan efektif. 

 

Kata Kunci: Model pembelajaran campuran, revolusi industri 4.0,  Training Officer Course (TOC). 

 

Pendahuluan 

Revolusi Industri 4.0 tidak dapat kita pungkiri memberikan dampak yang signifikan 
pada kehidupan manusia diberbagai sektor kehidupan. Pesatnya perkembangan teknologi 
digital  di era Internet of Things (IoT) ini mengakibatkan banyak perubahan yang tidak kita 

sadari sehingga menyebabkan banyak organisasi terdisrupsi. Kita bisa melihat fenomena 
perusahan transportasi konvensional yang terdisrupsi oleh kehadiran perusahaan startup jasa 

transportasi berbasis digital yang menghadirkan layanan jasa transportasi lebih mudah dan 
lebih murah. Schwab (2016) menyebutkan beberapa hal yang mengalami terobosan berkat 
kemajuan teknologi baru diantaranya seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intellegence 

(AI), robotika, IoT, kendaraan otonom, pencetakan tiga dimensi, nanoteknologi, 

bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi,  komputasi kuantum, dan lain-lain. 
Kehadiran teknologi tersebut banyak mempengaruhi berbagai sektor kehidupan.  Hasan et 
al. (2019) menjelaskan bahwa IoT yang dibarengi AI yang dikembangkan dapat membantu 

pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih efisien, sehingga revolusi industri 4.0 ini 
memberikan peluang dan tantangan yang sangat besar dalam berbagai bidang pekerjaan 
manusia.  

Kehadiran dan kemajuan teknologi digital yang begitu cepat tentunya juga 
memberikan keuntungan bagi kita semua. Kemajuan tersebut juga memberikan dampak 
pada dunia pendidikan dan pelatihan. Salah satu contohnya berkembangnya pelatihan 
berbasis online seperti Crouserra maupun pemanfaatan e-learning yang mulai banyak 

digunakan oleh lembaga pendidikan. E-learning atau learning management system  merupakan 
teknologi yang tentunya memberikan manfaat yang besar dalam dunia pelatihan atau  
pengembangan kompetensi. Kehadiran e-learning memberikan ruang dan media baru dalam 

pengembangan pembelajaran di era internet. Pembelajaran tidak harus dilakukan di dalam 
kelas tetapi dilakukan secara jarak jauh antara peserta dengan fasilitator maupun lembaga 
pelatihannya.  Pada perkembangannya model pembelajaran online dapat digabung dengan 

model pembelajaran secara klasikal. Hal ini dijelaskan oleh Agamba (2015) menyebutkan 
bahwa pembelajaran campuran dengan memanfaatkan teknologi dapat meningkatkan hasil 
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belajar sebagai interaktivitas. Penggunaan teknologi secara efektif dan tetap berfokus pada 
peserta sebagai objek pembelajaran.  

Perkembangan tersebut pada dasarnya sejalan dengan kebijakan pengembangan 
kompetensi yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen Aparatur Sipil 
Negara (ASN) dan turunannya PP Nomor 11 Tahun 2017 diatur bahwa pegawai memiliki 
hak untuk melakukan pengembangan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran dalam satu 
tahun. Tentu melihat kondisi keterbatasan jumlah lembaga pelatihan saat ini masih sulit 
untuk direalisasikan, karena apabila kita bandingkan jumlah lembaga pelatihan dengan 
jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada tentunya lembaga pelatihan yang ada belum 
tentu akan mampu memenuhi jam pelajaran yang diatur dalam kebijakan tersebut. Adanya 
e-learning tentunya menjadi solusi atas permasalahan di atas tadi. Lembaga Administrasi 

Negara kemudian mengeluarkan kebijakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi PNS 
Melalui E-Learning. Adanya kebijakan tersebut memungkinkan bagi ASN untuk dapat 

melakukan pengembangan kompetensi melalui aktivitas non klasikal. 

Dalam kebijakan di atas secara konsep masih dipisahkan antara pembelajaran 
klasikal dan non klasikal (online). Namun, pada tataran pelaksanaannya Lembaga 
Administrasi Negara mengeluarkan kebijakan pelatihan yang bersifat campuran (blended 

learning) salah satunya yaitu Pelatihan bagi Penyelenggara Pelatihan atau Training Officer 

Course (TOC) yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 

Tahun 2019. Tujuan dari penyelenggaraan pelatihan TOC adalah meningkatkan kualitas 

dan kompetensinya dalam penyelenggaraan pelatihan secara profesional. Sasaran 
penyelenggaraan TOC adalah terwujudnya penyelenggara pelatihan yang memenuhi 
standar kompetensi yang dapat menyelenggarakan pelatihan secara profesional. 

Pada tahun 2019 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi 
ASN Lembaga Administrasi Negara melaksanakan pelatihan TOC yang berjumlah dua 
angkatan dengan peserta sejumlah 60 orang. Peneliti tertarik untuk mengukur sejauh mana 

efektivitas penyelenggaraan TOC berbasis e-learning dan klasikal (campuran).  

 

Kajian Pustaka 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Pengembangan Kompetensi PNS disebutkan bahwa bentuk pengembangan kompetensi 

dapat dilakukan dengan  pelatihan klasikal dan pelatihan non klasikal. Definisi klasikal 
dalam kebijakan yang dimaksud adalah kegiatan tatap muka di kelas seperti pelatihan, 
seminar, bimbingan teknis ataupun lainnya, sedangkan definisi non klasikal adalah melalui 
aktifitas e-learning, mentoring, coaching dan lainnya. Pelatihan non klasikal melalui e-learning 

dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi atau aplikasi. Munir (2009) 
menjelaskan bahwa e-learning dapat mentransformasi proses pembelajaran dalam bentuk 

digital melalui teknologi informasi berbasis internet. 

Blended learning atau pembelajaran campuran adalah kombinasi antara pembelajaran 

tradisional atau klasikal dengan pembelajaran berbasis e-learning (Renner  et al., 2014). 

Menurut Stein dan Graham (2014) model blended learning memberikan pengalaman 

campuran yakni pembelajaran secara online dan klasikal. Model pembelajaran campuran ini 
cocok dengan gaya hidup modern yang selalu terhubung dengan internet. Metode 

pembelajaran campuran juga memberikan manfaat yaitu memudahkan akses untuk belajar 
dan nyaman, meningkatkan minat belajar, lebih fleksibel serta hemat biaya. Model blended 

learning menurut Ellis (2004), Foo (2001) dalam Hew dan Cheung (2014) dirangkum dalam 

tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Model Pembelajaran Campuran 

 

Model Pembelajaran Keunggulan 

Online/ E-Learning 

Asynchronous Memudahkan belajar mandiri dan 
fleksibel 

Synchronous 
Melalui chating Memungkinkan 
terjadinya interaksi secara online 

antara peserta dengan fasilitator 

Offline/ Klasikal Tatap Muka 

Terbangun hubungan secara 

langsung dan memperkuat hasil 
pembelajaran online 

 
Proses pembelajaran campuran (blended learning) menjadikan proses pembelajaran 

menjadi menarik karena menggabungkan antara belajar secara mandiri (online) dan belajar 
secara klasikal tatap muka (offline). Tahapan e-learning sendiri proses pembelajaran dapat 

dibagi menjadi dua, yakni Asynchronous dan Synchronous. Pembelajaran klasikal dapat 

dilakukan di tengah pembelajaran atau diakhir pembelajaran. Efektivitas pembelajaran 
dalam sebuah pelatihan dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan indikator hasil belajar 
yang ingin dicapai dalam pelatihan. 

 

Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif 

dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas pembelajaran 
campuran dengan cara mengetahui perbedaan antara pemahaman peserta sebelum  
mengikuti pelatihan dan setelah melakukan pelatihan diuji dengan menggunakan uji beda 
yaitu sampel paired t-test dengan menggunakan SPSS. Sampel paired t test merupakan uji beda 

data berpasangan. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan efektifitas 
pembelajaran pada saat non klasikal (e-learning dan klasikal) dari hasil pengambilan data 

melalui kuesioner.  
Objek penelitian ini adalah penyelenggaraan pelatihan penyelenggara pelatihan 

(TOC) angkatan ke-1 dan angkatan ke-2 yang berjumlah 60 orang.  Data yang digunakan 
adalah populasi yang merupakan data sekunder yang diperoleh dari Pusat Pelatihan dan 
Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara. Data 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu hasil pre test dan post test serta dokumen 

penyelenggaraan. 

 

Hasil dan Pembahasan  
 Sampel dalam penelitian ini adalah Pelatihan Bagi Penyelenggara Pelatihan (TOC) 
angkatan ke-1 dan angkatan ke-2. Pelatihan ini menggunakan model pembelajaran 
campuran atau blended learning  sesuai dengan amanat dalam Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan 
Penyelenggara Pelatihan (TOC), yang diatur secara detail dalam Keputusan Kepala 
Lembaga Administrasi Negara Nomor 357/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman 
Penyelenggaraan Pelatihan Penyelenggara Pelatihan. Adapun jumlah jam pelatihan bagi 
penyelenggara pelatihan  adalah 72 jam pelajaran dengan rincian sebagaimana dalam tabel 
2 berikut: 
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Tabel 2.  Kurikulum Pelatihan TOC 
 

Mata Pelatihan 
Jam 

Pelajaran 
Model Pembelajaran 

Overview Program TOC 4 Asynchronous dan Synchronous 

BLC 4 Asynchronous dan Synchronous 
Kebijakan Pengembangan Kompetensi 
ASN 

4 Asynchronous dan Synchronous 

Etika Penyelenggaraan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Etos Kerja Penyelenggaraan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Koordinasi Penyelenggaraan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Fasilitas Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Administrasi Penyelenggaraan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
K3 Dalam Lingkungan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Pelayanan Prima Penyelenggaraan 

Pelatihan 

4 Asynchronous dan Synchronous 

Protokoler Penyelenggaraan Pelatihan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Penjelasan Studi Lapangan 4 Asynchronous dan Synchronous 
Overview Pembelajaran 3 Klasikal 
Studi Lapangan 5 Klasikal 
Pembimbingan: 

a. Penguatan Mata Pelatihan 
b. Penyusunan Laporan SL 
c. Bahan Uji Kompetensi  

15 

Klasikal 

Uji Kompetensi 1 Klasikal 

Jumlah 72 JP  

 
 Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pembelajaran pelatihan TOC menggunakan 

model pembelajaran campuran atau blended learning. Dengan bobot 48 jam pelajaran atau 

66,6% pembelajaran dilakukan secara online dan sisanya 24 jam pelajaran atau 33,3% 

dilakukan melalui pembelajaran secara tatap muka. Adapun secara rinci pembelajaran 
dilaksanakan secara asynchronous selama 5 hari, synchronous selama 5 hari dan pembelajaran 
klasikal dengan tatap muka dikelas selama 4 hari, sehingga total penyelenggaraan TOC 
adalah 14 hari. Pembelajaran asynchronous dilakukan secara mandiri oleh peserta dengan 

cara menonton video, membaca modul, membaca bahan tayang dan menyelesaikan 

penugasan. Pembelajaran synchronous dilakukan dengan aktivitas chating antara peserta 

dengan fasilitator melalui aplikasi e-learning. Pada tahap ini peserta melakukan pembelajaran 

interaktif dengan fasilitor. Kedunya saling berkaitan karena setelah belajar mandiri peserta 
dapat memperkuat materi dengan bertanya pada fasilitatornya. Selesai tahapan online 

melalui e-learning, peserta selanjutnya memasuki tahapan klasikal di kampus. Aktivitas 
pembelajaran tatap muka dilakukan sebanyak 24 jam pelajaran yaitu selama 4 hari termasuk 

uji kompetensi yang dilakukan di akhir pembelajaran.  

 Untuk mengukur efektivitas pembelajaran campuran (blended learning) pada 

pelatihan TOC, maka dilakukan pengujian antara hasil pre test dan post test menggunakan uji 

statistik paired samples t test dengan SPSS IBM versi 24. Adapun hasil uji beda TOC angkatan 

ke-1 dan TOC angkatan ke-2 ditunjukan pada tabel 3 berikut ini: 
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Tabel 3. Uji Beda Pre test dan Post test 

 
Paired Differences TOC 

 Angkatan ke-1 

TOC  

Angkatan ke-2 

Jumlah Sampel 29 29 
Standar Deviasi 1,59827 1,71617 
Std. Error Mean ,29679 ,31868 
T -7,048 -6,459 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

 
Pada tabel 3 di atas dapat kita lihat bahwa nilai signifikansi hasil uji beda TOC 

angkatan ke 1 dan TOC angkatan ke-2 adalah sebesar 0,00, atau bisa dikatakan  nilai 
signifikansi dari keduanya  (2 tailed) < 0,05 atau kurang dari 5%. Dari nilai tersebut dapat 
kita interpretasikan bahwa terdapat perbedaan antara nilai pre test atau sebelum peserta 

mendapatkan materi dengan nilai post test atau setelah peserta mendapatkan intervensi atau 

pembelajaran secara online dan klasikal. Artinya pembelajaran campuran atau blended 

learning pada pelatihan TOC angkatan ke-1 dan TOC angkatan ke-2 disimpulkan dapat 
berjalan dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata setelah 
peserta mendapatkan materi pembelajaran.  

Hasil pengujian di atas membuktikan bahwa proses penyelenggaraan pelatihan 
dengan model blended learning sama efektifnya dengan model pembelajaran klasikal.   

Apabila kita bandingkan dengan model pembelajaran TOC pola lama dengan kurikulum 
secara keseluruhan adalah klasikal selama 14 hari pada prinsipnya sama efektif. Namun 
dalam beberapa hal model pembelajaran campuran dinilai lebih unggul karena beberapa hal 
sebagai berikut: pertama, biaya penyelenggaraan pelatihan menjadi lebih murah. Kedua, 
peserta memiliki waktu lebih efisien dalam proses belajar karena pembelajaran secara online 
yang bisa dilakukan mandiri oleh peserta sambil bekerja sebesar 66,6% sisanya 33,3% peserta 
datang ke kampus untuk mengikuti kelas klasikal atau tatap muka. Ketiga, model pelatihan 

campuran relevan dengan situasi perubahan di era revolusi industri 4.0 yang 
mengedepankan aktivitas internet.  

 Kemudian untuk mengetahui mana pembelajaran yang paling efektif dari model 
pembelajaran campuran (blended learning) dilakukan pengujian rata-rata persepsi peserta 

pada saat belajar secara online dan belajar secara tatap muka atau klasikal. Dari perhitungan 

rata-rata ditemukan hasil sebagaimana tabel 4 berikut: 

 

Tabel 4. Perbandingan Evaluasi Penyelenggaraan Online dan Klasikal 

 

Evaluasi 
TOC 

 Angkatan ke-1 

TOC  

Angkatan ke-2 

N  27 28 

Mean 
Online 83,1319 84,5457 
Klasikal 86,5852 86,5857 

Std. 
Deviation 

Online 6,24203 6,02730 
Klasikal 5,30817 5,16059 

 
 Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa nilai rata-rata pembelajaran klasikal dari dua 

penyelenggaraan pelatihan bagi penyelenggara pelatihan atau TOC lebih besar dari 
pembelajaran online (klasikal>online)  yakni untuk angkatan ke-1 online sebesar 83,13 dan 

klasikal sebesar 86,58. Dan untuk angkatan ke-2 juga sama yakni nilai mean online sebesar 
84,54 dan klasikal sebesar 86,58. Dari hasil tersebut dapat kita interpretasikan peserta lebih 
memaknai bahwa dalam pembelajaran campuran, tahap yang lebih memuaskan bagi peserta 
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adalah pada saat pembelajaran klasikal dikelas. Hal ini disebabkan karena pada saat 
pembelajaran klasikal hubungan antara peserta dan fasilitator lebih terasa interaksinya 
dibandingkan saat tahap pembelajaran online.  

Namun demikian pada prinsipnya model pembelajaran campuran pada pelatihan 
penyelenggara pelatihan didesain saling berkaitan, artinya setiap tahapan dalam 
pembelajaran menjadi bagian penting untuk keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran 
sesuai dengan indikator hasil belajar yang ingin dicapai. Pada tahapan awal peserta 
diwajibkan mengikuti  aktivitas pre test sebelum mengakses materi secara mandiri, tahap 

selanjutnya adalah tahap asynchronous dimana peserta melakukan proses belajar mandiri 

dengan melihat bahan pembelajaran pada e-learning di laman 

http://diklat.bandung.lan.go.id/elearning, pada tahap ini hasil wawancara dengan 
penyelenggara tidak semua peserta mengakses sesuai jadwal, termasuk penyampaian tugas, 
hanya sebagian peserta yang mampu menyelesaikannya. Sehingga penyelenggara 
memberikan kebijakan peserta yang belum mengunggah tugas sesuai jadwal diberikan 
dispensasi sampai memasuki tahap klasikal. Dalam pembelajaran asynchronous secara 

mandiri  peserta harus didorong untuk mengikuti pembelajaran e-learning sesuai jadwal. Hal 

tersebut berhasil dilakukan oleh penyelenggara pada pelatihan TOC angkatan ke-2.  Hal ini 
ditunjukan dengan nilai mean pembelajaran online sebesar 84,54 lebih besar dari nilai mean 

online angkatan ke-1 yakni sebesar 83,13.  

Temuan dilapangan mengapa nilai mean hasil evaluasi penyelenggaraan pada saat 

online lebih kecil dari nilai mean pada saat klasikal dikarenakan: pertama proses pembelajaran 

blended learning pada pelatihan TOC merupakan hal baru bagi peserta sehingga butuh 
adaptasi, kedua sebagian dari peserta pada saat mengikuti pembelajaran online karena di 

tempat kerja harus melaksanakan pekerjaan rutin sehingga pembelajaran menjadi 
terkendala, ketiga adanya hambatan penggunaan teknologi dan keterbatasan jaringan.  

 

Kesimpulan 

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran campuran 
atau blended learning pada pelatihan TOC terdiri dari tiga tahap yakni asyncronous atau 

pembelajaran mandiri, synchronous pembelajaran online namun interaktif, dan terakhir 

tahapan klasikal. Hasil studi model pembelajaran campuran atau blended learning dengan 

sampel pada pelatihan dua angkatan penyelenggara pelatihan atau TOC terbukti efektif yang 

ditunjukan dengan hasil uji paired samples t test dengan nilai signifikansi 0,00 dengan nilai t 

sebesar -7,048 dan -6,459  yang artinya model pembelajaran campuran dinilai efektif untuk 
diterapkan pada pelatihan TOC. Hasil uji tahapan penyelenggaraan pelatihan dengan model 
campuran ditemukan bahwa proses pembelajaran klasikal dinilai lebih baik dari pada pada 
saat pembelajaran online. 

 

Referensi 

Hasan, Pupung, Puad, et.al, (2019), Making Kepegawaian 4.0,  Hal. 1-5, Prosiding Seminar 

Nasional dan Konferensi Kepegawaian, Bandung 24-25 April 2019, Unpad Press.  

Hew, Khe Foon dan Cheung, Wing Sum, (2014),  Using Blended Learning Evidence-Based 

Practices, Springer. 

Jared Keengwe and Agamba, Joachim Jack, (2015), Models For Improving And Optimizing 

Online And Blended Learning In Higher Education, Hersey PA USA, IGI Global. 

Jared, Stein, dan Charles Graham, (2014), Essentials For Blended Learning :A Standards-Based 

Guide, New York, Routledge. 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  7 

Klaus, Schwab, (2016), The Fourth Industrial Revolution, Publisher: Crown Publishing. 

Munir, (2009), Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Bandung: Alfabeta. 

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun (2019) tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Penyelenggara Pelatihan (TOC) 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun (2017) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 

Renner, Diana, et.al, (2014), Effectiveness and Efficiency of Blended Learning – A Literature 

Review, Proceeding  20th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2014) Smart 

Sustainability: The Information Systems Opportunity,  Savannah, Georgia, USA,  7-9 
August 2014, Volume 1 of 5 Page 1657-1659. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  8 

Efektifitas  E- Learning Dalam Sistem Pembelajaran Orang Dewasa  

( Studi Kasus pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan ke-1 

sampai ke-5 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi 

Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara )  
 

Ade Suhendar, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil 
Negara Lembaga Administrasi Negara. E-Mail : adsuhendar99@gmail.com. 

 

Abstrak 

 

Perkembangan teknologi dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat signifikan terutama di bidang 
teknologi informasi yang ditandai dengan lahirnya revolusi industri 4.0. Hal ini berdampak pada 
penyesuaian pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan. 
Untuk mengikuti perkembangan tersebut Lembaga Administrasi Negara sebagai Pembina Pendidikan 

dan Pelatihan Aparatur sesuai dengan kewenangannya telah mengeluarkan Peraturan Lembaga 
Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Calon Pegawai Negeri Sipil yang di 
dalamnya menyebutkan bahwa salah satu sistem pembelajaran yang digunakannya melalui metode 
pembelajaran jarak jauh (e-learning). Efektifitas pembelajaran jarak jauh tersebut setelah dievaluasi 
dari hasil pembelajaran secara keselurtuhan memperoleh hasil memuaskan, dengan hasil rata-rata 
mencapai 89,119. Hal ini menunjukan bahwa metode pembelajaran yang dilakukan dalam pelatihan 
tersebut dapat diterima dan memberikan hasil yang baik atau dalam istilah lain disebut telah 

dilaksanakan dengan efektif, walaupun dalam pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan agar 
mendapatkan hasil yang lebih sempurna, perbaikan tersebut antara lain fasilitas internet dan bahan 
ajar berupa video yang ada di dalammya.  

 

Kata Kunci: Media online, pembelajaran, teknologi informasi 

 

Pendahuluan 

Perkembangan teknologi yang terus mengalami pertumbuhan sangat pesat 
membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan tatanan kehidupan manusia. 
Hal ini sejalan dengan perubahan tingkah laku dan perilaku yang terjadi serta menjadi 
sesuatu yang mutlak harus dihadapi pada era sekarang, karena untuk mengikuti kemajuan 

zaman tentunya setiap manusia harus melakukan loncatan ke arah perubahan di berbagai 
tatanan termasuk bidang teknologi. 

Perubahan tatanan kehidupan manusia sebelum terjadi revolusi industri 1.0 bermula 
dari kehidupan yang memproduksi barang atau jasa yang berorientasi dan dihasilkan dari 
tenaga manusia (otot), tenaga yang bersumber dari alam berupa tenaga air, maupun tenaga 
angin. Sehingga hasil yang didapatkan sangat terbatas dan mengalami hambatan atau 

kendala yang signifikan. Hal ini dikarenakan sumber tenaga tersebut sangat terbatas dari 
kekuatan dan pergerakannya. Sebagai contoh, tenaga manusia yang menjadi sumber energi 
mengalami keterbatasan kemampuan sehingga ada batas maksimal beban yang dapat 
dipikulnya, keterbatasan ini tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan hasil yang 
diinginkan.  

Keterbatasan tersebut mendorong manusia untuk terus berinovasi dalam memenuhi 

tuntutannya, sehingga pada tahun 1776 James Watt sebagai penemu mesin uap mencatat 

sejarah sebagai tonggak perubahan produksi kebutuhan teknologi industri menjadi lebih 
murah dan efisien. Penemuan ini dapat mengubah penggunaan tenaga angin dalam sistem 
kerja kapal laut yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menempuh perjalanan dari 
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suatu negara ke negara lainnya. Penggunaan mesin uap ini dapat mempercepat perjalanan 
kapal uap sehingga menghemat waktu dan efisien sumber daya yang diperlukan. 

Penemuan mesin uap menjadi pemicu perkembangan teknologi berikutnya. 
Perubahan pemanfaatan tenaga alam dengan mesin menjadi inspirasi bahwa selain sumber 
energi yang dapat dirubah tentunya cara kerjanyapun dapat dirubah. Pemikiran ini 
mendorong lahirnya revolusi industri 3.0 dimana mulai ditemukannya mesin bergerak yang 
mengantikan sumber berfikir dari manusia ke mesin. Mesin dijadikan sebagai sumber alat 
gerak dan sumber berfikir secara otomatis yang dinamakan komputer dan robot. Saat ini 
perkembangan teknologi bergerak ke arah digital yang meminimalkan peranan berfikir 
manusia. Peran berfikir, menghitung dan menyimpan hal yang bersifat penting mulai dapat 
diambil peranannya oleh komputer. 

Revolusi industri 3.0 secara kasat mata memberikan efek positif  karena dapat 
mengubah pekerjaan manusia sehingga dapat mengoptimalkan potensi-potensi besar lainnya 
seperti potensi kepemimpinan, potensi imajinasi yang dapat menghasilkan karya-karya besar 
lainnya. Efek ini terbukti dengan perkembangan teknologi komputer yang semula memakan 

ruang dan memiliki fungsi sederhana menjadi semakin simple serta semakin cepat. Inilah 

yang mendorong menuju kemajuan berikutnya yang dinamakan revolusi industri 4.0. 

Titik awal perkembangan teknologi yang memasuki era digital revolution atau yang 
lebih terkenal dengan istilah revolusi industri 4.0 yang dibidani oleh revolusi industri 3.0, 
memadukan antara dua perkembangan yaitu perkembangan inovasi bidang elektronik dan 
teknologi informasi. Revolusi industri 4.0 sendiri digaungkan Pemerintah Jerman pertama 

kali pada tahun 2011 melalui para ahli di berbagai bidang dalam acara Hannover Trade Fair 

yang memaparkan bahwa perkembangan zaman akan memasuki era inovasi terbarukan, dan 
telah dilakukan berbagai penelitian dengan biaya super besar yang diikuti oleh negara-negara 
maju seperti Amerika, Jepang dan negara lainnya.  

Kemajuan teknologi dalam revolusi industri 4.0 mengalami loncatan yang sangat 
signifikan. Hal-hal baru yang pada masa revolusi industri sebelumnya tidak terfikirkan mulai 

ditemukan. Inovasi baru seolah menjadi hal yang diperlukan dan tidak bisa terhindarkan 
dari kebutuhan untuk memenuhi tuntutan kehidupan, diantaranya Internet of Things (IoT), big 

data, 3D printing, Artifical Intelegence (AI), driverless vehicles, genetic engineering, serta robots and 

smart machines merupakan hal yang signifikan dalam era revolusi industri 4.0.  

Indonesia sebagai negara berkembang tidak bisa lagi menghindar dari perkembangan 
teknolgi yang sudah menjadi bagian dari arus globalisasi. Perkembangan terknologi yang 

memasuki masa revolusi industri 4.0 menggiring dan mengubah tatanan kehidupan serta 
sistem kerja manusia secara signifikan. Hal ini dimulai dari yang tidak sederhana karena 
terbatas ruang, waktu dan kondisi, berubah ke arah yang lebih fleksibel. Perkembangan 
tersebut membawa perubahan terutama pada tatanan ekonomi digital, kreatifitas, mesin dan 
lainnya. 

Tentunya bukan hal yang sederhana menghadapi perkembangan teknologi era 

revolusi industri 4.0 khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Banyak hal yang 
perlu di antisipasi dan dipersiapkan baik dari Sumber Daya Manusia (SDM), kelengkapan 
penunjang sampai kepada tatanan pengetahuan untuk mengantisipasi efek negatif dari 
perkembangan tersebut. Hal ini diperlukan karena perkembangan teknologi akan menjadi 
hal yang fundamental dalam tatanan kehidupan yang bisa berakibat terhadap perubahan sifat 
dan pola fikir manusia zaman sekarang. 

  Perkembangan ini selain membawa dampak dan tuntutan terhadap dunia 
informasi, juga membawa pengaruh besar terhadap aspek pendidikan di Indonesia. Hal ini 
disebabkan karena pada era saat ini informasi dan teknologi menjadi salah satu faktor 
signifikan yang memberikan peran dalam mempengaruhi aktivitas lembaga pendidikan 
secara masif. Lembaga pendidikan mengalami distrupsi yang luar biasa. Peran tenaga 
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pendidik yang dulu menjadi satu-satunya penyedia dan penghubung ilmu pengetahuan, saat 
ini sedikit banyak mengalami pergeseran yang semakin menjauh. Begitu juga peranan kelas 
dan kehadiran pendidik di ruangan semakin memberikan tantangan besar dan 

membutuhkan kreatifitas yang sangat tinggi. 

Dalam revolusi industri 4.0 sistem pendidikan perlu memberikan respon dengan 
memunculkan ide-ide baru terbarukan. Salah satu yang menjadi tuntutan tenaga pendidik 
dan lembaga pendidikan adalah bagaimana mampu menghadirkan pembaharuan di bidang 
literasi dan metode pembelajaran. Lembaga Administrasi Negara mempunyai peranan 
penting dalam  Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) 
yaitu sebagai perencana, pelaksana dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah 
dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan pelayanan publik yang 
profesional, bebas dari intervensi  politik. Bentuk implementasi dari tugas tersebut yaitu perlu 
adanya reformasi metode pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada aparatur, serta 
reformasi tersebut khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) telah dituangkan 
dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS). Dalam peraturan ini ditentukan salah satu 
metode pembelajaran yang dilaksanakan adalah menggunakan pembelajaran jarak jauh 
dengan memanfaatkan teknologi informasi atau lebih dikenal dengan e-learning. Namun 
dalam pelaksanaannya perlu dikaji ulang dan diteliti, apakah metode pembelajaran e-learning 

efektif atau tidak dalam pembelajaran orang dewasa sebagaimana peserta Latsar CPNS yang 
di batasi usia minimal lulusan sarjana strata untuk golongan III a dan sarjana strata 2 dan 3 
untuk golongan IIIb. Hal ini menjadi penting karena pembelajaran e-learning merupakan 

metode pembelajaran baru yang diterapkan dalam pelaksanaan Latsar CPNS. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana efektifitas pembelajaran e-

learning dalam Latsar CPNS angkatan ke 4 sampai dengan angkatan ke- 5 yang 

diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi 
Aparatur Sipil Negara tahun 2019. Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi 
rekomendasi untuk perbaikan metode pembelajaraan e-learning pada kegiatan berikutnya 

sehingga hasil penelitian dapat: 1) mendeskripsikan standar pelaksanaan e-learning sehingga 

mampu dijadikan sebagai salah satu metode pembelajaran yang efektif; 2) menggali dan 
mengidentifikasi efektifitas pembelajaran mulai dari perencaaan dan pembuatan materi yang 
akan digunakan dalam metode pembelajaran e-learning; dan (3) mengidentifikasi dan 

menggali faktor-faktor penghambat serta faktor pendukung yang terjadi dalam proses 
pelaksanaan e-learning. Dengan mengetahui hasil dari penelitian diharapkan akan muncul 

rekomendasi yang sifatnya membangun dan menjadi rekomendasi untuk penyusunan 
kurikulum e-learning berikutnya. Sehingga penggunaan teknologi informasi dalam 

pembelajaran selain mempercepat proses, mempermudah pelaksanaan juga akan mampu 
mengoptimalkan hasil yang dicapai. 

 

Kajian Pustaka 

E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitasi dan 

didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning menurut Clark dan 
Maayer (2008) mempunyai ciri-ciri antara lain: 1) memiliki konten yang relevan dengan 
tujuan pembelajaran; 2) menggunakan metode instruksional, misal penyajian contoh dan 
latihan untuk meningkatkan pembelajaran; 3) menggunakan elemen-elemen media seperti 
kata-kata dan gambar-gambar untuk menyampaikan materi pembelajaran; 4) 
memungkinkan pembelajaran langsung berpusat pada pengajar (syncronus e-learning) atau 

didesain untuk pembelajaran mandiri (asyncronus e-learning); 5) membangun pemahaman dan 

keterampilan yang terkait dengan tujuan pembelajaran baik secara perseorangan atau 
meningkatkan kinerja pembelajaran kelompok.  
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Karakteristik yang harus dimiliki dan diterapkan dalam pembelajaran e-learning 

menurut Rusman dkk (2011) antara lain: 1) interactive; 2) kemandirian; 3) aksebilitas; 4) 

pengayaan. Sedangkan untuk mendapatkan hasil yang optimal, dalam pelaksanaan e-learning 

harus dibuatkan konten yang menarik. Hal ini dikarenakan konten yang menarik dapat 
mengundang ketertarikan peserta dalam pelaksanaannya. Untuk membuat konten menarik, 
e learning harus dirancang  secara sederhana, personal dan cepat (Hendrastomo, 2009). 

Selain teknologi yang harus ditunjang dengan memadai, syarat personil juga menjadi 
hal penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran dangan metode e-

learning. Kemampuan yang harus dimiliki pengajar yaitu kemampuan komunikasi dan 

penguasaan teknologi informasi terutama perangkat komputer dan internet. Kemampuan 
komunikasi diperlukan karena pembelajaran e-learning seperti pembelajaran di kelas, ada 

interaksi dan ada tanya jawab. Hanya ruang saja yang membedakan sehingga penggunaan 
teknologi komputer dan internet menjadi pengganti ruang kelas. 

Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2018 tentang 
Pelatihan Dasar CPNS yang menggunakan metode e-learning ditekankan hanya pada agenda 

nilai-nilai dasar ASN yang terdiri dari mata diklat akuntabilitas, nasionalisme, etika, 
komitmen mutu dan anti korupsi. Sedangkan untuk dua agenda lainnya yaitu sikap perilaku 
bela negara dan agenda peran kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) masih seutuhnya menggunakan metode klasikal. Namun demikian, semua agenda 
yang disampaikan baik secara e-learning maupun klasikal mempunyai keterkaitan erat 

dengan tatanan tugas dan kedudukan CPNS dalam menjalan tugas dan fungsinya. Untuk 

lebih jelasnya dalam peranan dan  hubungan tersebut, berikut disampaikan lebih rinci 
mengenai kurikulum yang dilaksanakan dalam Latsar CPNS di Lembaga Administrasi 
Negara. 

 

Agenda Sikap Perilaku Bela Negara 

Masa awal peserta pelatihan CPNS dibekali dengan agenda sikap perilaku dan bela 
negara. Dalam agenda ini ditanamkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari 
dan penerapannya dalam perilaku yang dicerminkan selama pelaksanaan diklat. Hasil 
belajar pada agenda bela negara diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di dalam 
kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar di dalam kelas dilaksanakan mulai dari 
membaca materi pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi dan menonton film 
pendek. Sedangkan pengalaman belajar di luar kelas dilaksanakan melalui kegiatan yang 

terkait substansi mata pelatihan. Selanjutnya dilakukan pula refleksi terhadap pengalaman 
tersebut, dimana pada akhir pembelajaran peserta menunjukan sikap dan perilaku bela 
negara selama penyelenggaraan pelatihan dasar, baik di tempat pelatihan atau pada saat 
pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja pada agenda habituasi. 

 Tujuan pembentukan karakter pada agenda ini pada dasarnya adalah mendorong 
lahirnya generasi yang baik. Karakter yang tumbuh dan berkembang dengan baik akan 

mampu mendorong generasi berkomitmen melakukan berbagai kebajikan serta memiliki 
tujuan hidup dengan orientasi akherat. Terkait hal ini, lingkungan juga berperan membentuk 
karakter generasi, baik orang tua, keluarga, sekolah, lingkungan kerja serta masyarakat. 
Pembentukan karakter Latsar CPNS yang baik sangat diperlukan dalam rangka 
mewujudkan ASN yang diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaiknya untuk 
membangun bangsa dan negara 
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Agenda Nilai-Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara  

 Agenda kedua dalam pembelajaran Latsar CPNS adalah nilai-nilai dasar ASN, 

agenda ini diperoleh melalui serangkaian pengalaman belajar di dalam kelas yang 
dilaksanakan mulai dari membaca materi pelatihan, melakukan kegiatan yang terkait 
substansi mata pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan 
berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh 
panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. 

 Agenda pembelajaran ini membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara profesional 
sebagai pelayan masyarakat. Dimulai dari kemampuan mengutamakan kepentingan bangsa 
dan negara di atas kepentingan pribadi lewat sikap akuntabilitas kerja individu, kemudian 
mengedepankan nilai-nilai perjuangan para pendahulu lewat peranan dan jabatan pegawai 
bersangkutan saat ini, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan 
mutu pelaksanaan tugas jabatannya, dan senantiasa menjunjung nilai-nilai kejujuran lewat 
tindakan yang menjauhkan diri dari perbuatan melawan hukum yaitu korupsi dan 

mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.  

Mata pelatihan untuk agenda nilai-nilai dasar ASN yang disampaikan dalam 
pembelajaran ini terdiri dari mata diklat akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen 
mutu, serta anti korupsi. Kelima mata pelatihan ini dikenal sebagai ANEKA. Pada agenda 
ini metode pembelajaran diselenggarakan selama 4 sesi. 3 sesi bersifat klasikal, dan 1 sesi 
dengan metode pembelajaran jarak jauh (e-learning).  

 

Agenda Kedudukan dan Peran Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia 

Agenda pembelajaran ketiga ini membekali peserta dengan pengetahuan tentang 
kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan 
publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa sesuai dengan Undang-Undang 
ASN Nomor 5 Tahun 2014,  sehingga kemampuan pengeloaan sistem kerja dengan tantangan 
dan masalah keragaman sosial kultural dapat diatasi dengan perspektif Whole of Government 

dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Mata pelatihan untuk agenda 
pembelajaran ini terdiri dari Manajemen PNS, Pelayanan Publik, dan Whole of Government. 

Mata pelatihan Whole Of Government mendidik calon ASN menghilangkan ego 

sektoral, serta menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan antar instansi yang mempunyai tugas 
sama yaitu sebagai pelayan masyarakat. Permahaman ini diperkuat dengan mengetahui 
hakekat pelayan dan sistem manjamen kinerja di lingkungan ASN melalui mata pelatihan 
pelayan publik dan manajemen ASN. 

 

Agenda Habituasi/Aktualisasi 

Tuntutan pelatihan saat ini bukanlah hanya pada pemahaman teori semata, tetapi 
harus dapat dibuktikan dengan nyata. Pembuktian ini difasilitasi lewat agenda ke empat 
dimana dalam  masa pelatihan yaitu agenda habituasi/aktualisasi. Agenda pembelajaran ini 
memfasilitasi peserta yang masih dalam masa pelatihan untuk melakukan proses aktualisasi 
atau penerapan materi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah 

diperolehnya melalui berbagai mata pelatihan yang telah dipelajari. Implementasi agenda 
pembelajaran ini terdiri dari Konsepsi Aktualisasi, Penjelasan Aktualisasi, Rancangan dan 
Pembimbingan Aktualisasi, Evaluasi Rancangan Aktualisasi, Pembekalan Habituasi, 
Aktualisasi di tempat kerja, Persiapan Evaluasi Aktualisasi, dan Evaluasi Aktualisasi. 
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Inti dari agenda ini seluruh peserta dituntut untuk bisa menerapkan nilai-nilai mata 
pelatihan dalam bentuk kerja nyata selama satu bulan di tempat kerja lewat bimbingan coach 

dari internal penyelenggara diklat dan mentor dari atasan langsung peserta. Diawali dengan 

rancangan aktualisasi yang diseminarkan peserta membuat penerapan nilai-nilai tersebut 
dan diujikan lewat seminar. Kemudian selama pelaksanaan pembiasaan seluruh peserta 
harus melaksanakan janji dalam rancangan tersebut untuk dilaksanakan ditempat kerja lewat 
bimbingan metor. Peserta dituntut untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya lewat 
seminar laporan aktualisasi sebagai bentuk evaluasi akhir dari agenda pembelajaran ke 
empat ini. 

Selain konsep pembelajaran yang digunakan, penulis juga mempelajari dan 
menganalisis sistem pembelajaran orang dewasa sesuai dengan teori yang ada. Hal ini 
dilakukan karena banyak asumsi tentang metode pembelajaran yang digunakan untuk orang 
dewasa. Tetapi dari berbagai macam referensi tersbut secara umum pembelajaran orang 
dewasa lebih menekankan pada permasalahan yang dihadapi (problem centered orientation). 

Sehingga dapat di pelajari dan ditarik pengertian konsep yang membedakan pedagogi dan 

andragogi (Knowles,1997) sebagaimana dalam tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1. Konsep Pedagogi dan Andragogi 

 

Pedagogi Andragogi 

Konsep diri (self-concept), Anak ialah 

pribadi yang tergantung. Hubungan 

antara pengajar dan pelajar adalah 

hubungan hubungan yang bersifat 

pengarahan 

 

Peserta didik bukan pribadi yang tergantung, 

tetapi pribadi yang telah masak secara 

psikologis. Hubungan pelajar  dengan 

pengajar merupakan hubungan saling 

membantu yang timbal balik. 

Pengalaman peserta didik masih 

sangat  terbatas, karena itu dinilai 

kecil dalam proses pendidikan. 

Komunikasi satu arah dari pendidik 

kepada peserta 

 

Pengalaman peserta orang dewasa dinilai 

sebagai sumber belajar yang kaya, sehingga 

menimbulkan multi komunkasi antara 

peserta dan pengajarnya 

Kesiapan belajar, pengajar 

menentukan apa yang akan dipelajari, 

bagaimana dan kapan belajar 

Peserta menentukan apa yang perlu mereka 

pelajari berdasarkan pada pesepsi mereka 

sendiri terhadap tuntutan situasi sosial 

mereka 

 

Perspektif waktu dan orientasi 

terhadap belajar, diajarkan bahan 

yang dimaksudkan untuk digunakan 

di masa yang akan datang dengan 

menggunakan pendekatan subject 

centered 

Belajar merupakan proses untuk 

menemukan masalah dan pemecahannya, 

sehingga pendekatannya Problem centered 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode desain penelitian evaluatif dengan 
pendekatan kuantitatif-deskriptif. Desain penelitian ini digunakan untuk mengevaluasi 
implementasi pelaksanaan metode pembelajaran jarak jauh atau e-learning dalam Latsar 

CPNS angkatan ke-1 sampai angkatan ke-5 di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan 
Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara tahun 2019. 
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Model penelitian evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model evaluasi 
CIPP (Context, Input, dan Proses). Model penelitian ini dipilih karena ditinjau dari aspek 

peserta dan penyelenggaraan lebih komprehensif sehingga model ini akan lebih sesuai 

dibandingkan dengan model penelitian lainnya. Ada empat aspek evaluasi dalam model 
CIPP yang digunakan, yaitu evaluasi conteks yang meliputi latar belakang kurikulum, 

evaluasi input yang meliputi sarana/bahan/sumber daya yang mendukung terlaksananya 
kurikulum, evaluasi proses yaitu evalusi pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi produk yaitu 
evaluasi hasil dari pelaksanaan kurikulum. Penelitian ini difokuskan pada evaluasi 
kesesuaian implementasi e-learning pada Latsar CPNS ditinjau dari aspek Context, Input, 

Process, dan Product serta secara umum dilihat dari evaluasi akhir pelaksanaan pelatihan 

tersebut. 

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 1) pengumpulan data hasil 
evaluasi penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh penyelenggara pelatihan; 2) 
melakukan verifikasi data, dimana dilakukan uji banding  dari unsur peserta antara yang 
mengisi data evaluasi dengan peserta pelatihan; 3) mengolah dan menganalisis data, data 

yang didapatkan penulis dari evaluasi penyelenggaraan pelatihan kemudian diolah dan 
dianalisis baik secara langsung melakukan uji test maupun secara tidak langsung dengan 

melakukann uji non test; 4) memberikan interpretasi atau penafsiran dari data yang telah 

diolah, penafsiran ini dilakukan terhadap data yang diperoleh dan dianggap mewakili 
populasi yang menjadi objek penelitian; dan 5) wawancara sebagai uji banding terhadap data 
kuantitaif dan kualitatif yang didapatkan. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 Dari hasil data yang diperoleh penyelenggara Latsar CPNS angkatan ke-1 sampai 
dengan angkatan ke-5 yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan 
Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 melalui instrumen 
yang telah ditentukan didapat hasil tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan e-learning pada 

level memuaskan untuk angkatan ke-1 sampai angkatan ke-4 dengan level kepuasan pada 
range 86,95-89,85, dan pada angkatan ke-5 mendapatkan hasil sangat memuaskan dengan 

level kepuasan pada nilai 90,96. Data tersebut disajikan dalam tabel 2 sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Tingkat Kepuasan Peserta Latsar CPNS Angkatan ke-1 sampai dengan 

Angkatan ke-5 
 

No. Angkatan Tingkat Kepuasan Kriteria 

1. Angkatan I 89,85 Memuaskan 

2. Angkatan II 86,95 Memuaskan 

3. Angkatan III 89,15 Memuaskan 

4. Angkatan IV 88,76 Memuaskan 

5. Angkatan V 90,96 Sangat Memuaskan 

 
Apabila dilihat dari rincian unsur penilaian maka aspek e-learning Peserta Pelatihan Dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan ke 1 sampai ke 5 diperoleh hasil evaluasi sebagaimana 
dalam table 3 berikut : 
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Tabel 3. Rata-Rata Tingkat Kepuasan dari Aspek Fitur Bahan E-Learning 

 

No. Angkatan Tingkat Kepuasan Kriteria 

1. Angkatan I 90,78 Sangat Memuaskan 

2. Angkatan II 88.47 Memuaskan 

3. Angkatan III 89.67 Memuaskan 

4. Angkatan IV 88.45 Memuaskan 

5. Angkatan V 90.79 Sangat Memuaskan 

 
 
Sedangkan dilihat dari aspek kemudahan mengakses dan pelayanan didapat hasil 
sebagaimana dalam table 4, tabel 5 dan tabel 6 berikut: 

 

Tabel 4. Rata-Rata Tingkat Kepuasan dari Aspek Kemudahan Mengakses dan  

Pelayanan E-Learning 

 

No. Angkatan Tingkat Kepuasan Kriteria 

1. Angkatan I 87,,01 Memuaskan 

2. Angkatan II 84,62 Memuaskan 

3. Angkatan III 87,23 Memuaskan 

4. Angkatan IV 88,59 Memuaskan 

5. Angkatan V 90,57 Sangat Memuaskan 

 

Tabel 5. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Aspek Widyaiswara 

 

No. Angkatan Tingkat Kepuasan Kriteria 

1. Angkatan I 91,47 Sangat Memuaskan 

2. Angkatan II 87,90 Memuaskan 

3. Angkatan III 90,50 Sangat Memuaskan 

4. Angkatan IV 89,69 Memuaskan 

5. Angkatan V 91,89 Sangat Memuaskan 

 

Tabel 6. Rekapitulasi Tingkat Kepuasan Peserta Latsar CPNS  

Angkatan ke-1 sampai dengan Angkatan ke-5 dari Setiap Aspek 

 

No. Angkatan Tingkat Kepuasan Kriteria 

1. Aspek pitur bahan e-learning 89,63 Memuaskan 

2. Aspek kemudahan mengakses 

dan pelayanan 

87,60 Memuaskan 

3. Aspek Widyaiswara 90,29 Sangat 

Memuaskan 

 
Dilihat dari aspek-aspek yang disurvei di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan metode e-learning pada Latsar CPNS angkatan ke 1 

sampai ke-5 yang diselenggarakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan 

Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 telah 
memenuhi kriteria memuaskan, bahkan dalam unsur widyaiswara mendapatkan hasil sangat 
memuaskan. 
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Selanjutnya dilihat data tersebut aspek kemudahan mengakses dan pelayan 
menduduki urutan paling kecil walau masih dalam range penilaian kategori memuaskan. 
Namun demikian dari hasil data kualitatif untuk aspek kemudahan mengakses dan 

pelayanan mendapat apresiasi bagus dari beberapa peserta. Hal ini memerlukan analisis 
lebih lanjut untuk menarik kesimpulan apakah hasil kuantitaif berbanding lurus dengan hasil 
kualitatif. 

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan/korelasi antara metode pembelajaran e-
learning yang telah di evaluasi dengan kriteria peserta yang sudah memasuki usia dewasa, 

maka perlu disampaikan pengertian dewasa. Beberapa sumber menyebutkan bahwa istilah 

adult atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata adultus yang berarti telah tumbuh 

menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Hurlock 
mengatakan bahwa masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 40 tahun. 
Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan 
reproduktif. Perkembangan dewasa dibagi menjadi tiga bagian yaitu, dewasa muda (young 

adulthood) dengan usia berkisar antara 20 sampai 40 tahun. Dewasa menengah (middle 

adulthood) dengan usia berkisar antara 40 sampai 65 tahun. Dewasa akhir (late adulthood) 

dengan usia mulai 65 tahun ke atas (Papalia et al, 2007). 

Untuk melengkapi keterkaitan tersebut berikut rekapitulasi data peserta Latsar CPNS 
angkatan ke-1 sampai dengan angkatan ke-5 yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan dan 
Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 
sebagaimana dalam tabel 7. 

 

Tabel 7. Rekapitulasi Usia Peserta Latsar CPNS  

Angkatan ke-1 sampai dengan Angkatan ke-5  
 

No Angkatan 

Usia (orang) 

< 18 tahun 
>= 18 tahun - 

>= 40 tahun 
> 40 tahun 

1 Ke 1 1 39 0 

2 Ke 2 0 40 0 

3 Ke 3 1 39 0 

4 Ke 4 0 40 0 

5 Ke 5 0 40 0 

 
Dari tabel di atas dapat dibaca bawah ada 2 orang peserta yang mengikuti Latsar 

CPNS di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN Lembaga 
Administrasi Negara tahun 2019 masing-masing angkatan ke 1 dan angkatan ke 2 belum 
masuk dalam kategori dewasa. Sedangkan sisanya sebanyak 99,99 % atau sama dengan 198 
peserta dari 5 angkatan telah memasuki masa dewasa. 

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 
widyaiswara pengampu dalam metode pembelajaran e-learning dan penyelenggara e-learning 

pada Latsar CPNS di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN 
tahun 2019 diketahui masih ada kendala yang harus diperbaiki, antara lain ; 1) dikarenakan 
tidak ada pendeteksi khususnya yang dapat membuktikan keabsahan peserta pelatihan yang 
mengikuti pembelajaran e-learning tersebut. Maka tidak bisa dinyatakan atau dibuktikan 

apakah peserta yang melakukan akses laman e-learning merupakan peserta pelatihan sendiri 

atau bukan dan ketika log in apakah dilanjutkan dengan menyimak atau tidak; 2) ketidak 

sesuian antara pengampu di kelas dengan pemberi materi melalui video pada laman e-learning 

membuat materi yang disampaikan terjadi duplikasi atau tidak sinkron; 3) adanya 
keterbatasan interaksi karena proses pembelajaran e-leraning menggunakan fitur chatting 
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sehingga mempunyai konten dan kapasitas interaksi yang kurang leluasa, hal ini 
menyebabkan diskusi yang berjalan kurang mendapatkan respon yang cepat. 

 

Kesimpulan 

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan komposisi peserta yang 
masuk dalam kategori dewasa sebanyak 99,99 dan dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan 
terhadap proses pembelajaran e-learning  dari semua unsur mendapatkan kategori 

memuaskan. Bahkan ada beberapa unsur mendapatkan kategori sangat memuaskan. 

Sehingga dapat disimpulkan proses pembelajaran menggunakan jarak jauh atau e-learning 

pada Latsar CPNS di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi ASN 
Lembaga Administrasi Negara tahun 2019 dianggap memuaskan dan efektif untuk 
dilaksanakan. 

Adapun rekomendasi untuk pelaksanaan berikutnya, penyelenggara harus 
memperhatikan widyaiswara pengampu dan pemeran dalam video yang menjadi bahan ajar 

pada pembelajaran e-learning supaya sinergi atau lebih bagus merupakan wisdyaiswara 

pengampu di kelas. Hal ini untuk lebih memadukan antara materi yang disampaikan di kelas 
dengan materi yang disampaikan melalui e-learning. Selanjutnya fasilitas intenet yang perlu 

ditingkatkan sehingga tidak menggangu proses pembelajaran, dan perlu juga dibuatkan fitur 
atau pendeteksi untuk memastikan peserta yang log in merupakan  peserta pelatihan terkait. 
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Abstrak 

 

Keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam perjalanan hidupnya dominan dipengaruhi dan 
ditentukan oleh cara berpikir seseorang. Bagi seorang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan 
memulai kiprahnya di dunia pelayanan publik, perilaku kerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang 
dibangun dalam dirinya. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) diharapkan 
mampu menanamkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) guna dijadikan bekal dalam 
tindakan dan perilaku kerja sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemahaman nilai-nilai dasar ASN terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
Latsar CPNS yang mengikuti kegiatan Latsar di Puslatbang PKASN pada tahun 2019 yang berjumlah 
280 orang, sementara jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 76 orang. Berdasarkan Uji Chi 

Square yang telah dilakukan pada taraf signifikansi 10%, diperoleh hasil bahwa χ2
hitung = 12,645 lebih 

besar dari χ2
tabel = 7,78, dengan demikian H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara pemahaman nilai dasar ASN terhadap perilaku kerja alumni pelatihan dasar CPNS 
ditolak. Hal ini berarti bahwa pemahaman nilai-nilai dasar ASN telah mengubah perilaku kerja 
alumni pelatihan dasar CPNS. 

 

Kata Kunci: Latsar CPNS, nilai dasar ASN, pola piker 

 

Pendahuluan 

Dunia kini tengah memasuki suatu era dimana digital economy, artificial intelligence, 

big data, robotic menjadi suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi yang semakin canggih 

telah mengubah hidup dan cara kerja manusia secara signifikan. Hal ini melahirkan 
fenomena disruptive innovation terjadi di segala sendi tatanan kehidupan. Era ini disebut 

sebagai era revolusi industri 4.0. 

Dalam lima tahun mendatang, revolusi industri 4.0 akan menghapus sedikitnya 35 
persen pekerjaan. Bahkan prediksi sepuluh tahun mendatang, revolusi industri 4.0 akan 
menghilangkan sebanyak 75 persen jenis pekerjaan. Pekerjaan yang aktor utamanya 
diperankan oleh manusia, setahap demi setahap akan digantikan oleh mesin melalui 
teknologi digitalisasinya. Apabila disikapi secara positif, fenomena disruptive ini tentunya 

akan sangat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada warga 

masyarakatnya.  

Menghadapi tantangan tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pelayan 

masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam proses pelayanan publik dalam 

masyarakat, merupakan aset negara yang perlu dikembangkan potensi dan 
kemampuannya. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat 

bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai awal pembentukan karakter dan 

kompetensi sesuai tuntutan jabatannya. 

Berdasarkan teori yang ada, pola pikir (mindset) seseorang sangat mempengaruhi 

tindakan/perilakunya. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam 
perjalanan hidupnya dominan dipengaruhi dan ditentukan oleh cara berpikir seseorang. 
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Berkaitan dengan hal tersebut, bagi seorang CPNS yang akan memulai kiprahnya di dunia 
pelayanan publik, perilaku kerjanya dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dibangun dalam 
dirinya. Sebelum memasuki dunia ASN yang seutuhnya, seorang CPNS harus melalui 

tahapan pendidikan dan pelatihan yang dikenal sebagai Pelatihan Dasar Calon Pegawai 
Negeri Sipil (Latsar CPNS) yang diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai dasar ASN 
guna dijadikan bekal dalam tindakan dan perilaku kerja sehari-hari. Untuk itu, penelitian ini 
dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman nilai-nilai dasar ASN 
terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS. 

  

Kajian Pustaka 

Pola Pikir, Sikap, dan Perilaku 

Salah satu hal yang paling mendasar yang dapat membedakan kemampuan berpikir 
seseorang adalah pola pikirnya (mindset). Pola pikir merupakan inti dari pikiran manusia 
dimana fungsi otak sebagai pengambil keputusan mengenai diterima atau ditolaknya suatu 

masukan. Setelah informasi diterima, keputusan akhir mengenai diterima atau tidaknya 
informasi tersebut ditentukan oleh pola pikir seseorang (Bloom, 2010). Semakin baik 
kemampuan berpikir seseorang, maka akan semakin baik pula dalam bertindak.  

Pola pikir didefinisikan pula sebagai sekumpulan pikiran yang diperkuat dengan 
keyakinan dan proyeksi menjadi kenyataan Elfiky dalam Satria, 2015). Pola pikir dimaknai 
pula sebagai posisi atau pandangan mental seseorang yang mempengaruhi pendekatan orang 

tersebut dalam menghadapi suatu fenomena. Pola pikir diartikan pula sebagai kepercayaan 
yang mempengaruhi sikap seseorang, sekumpulan kepercayaan atau suatu cara berpikir yang 
menentukan perilaku dan pandangan, sikap dan masa depan seseorang (Wiseful, 2013). Pola 
pikir sebenarnya lebih mirip dengan sebuah kepercayaan atau doktrin yang tertanam di otak 
dan banyak dipengaruhi oleh lingkungan (Satria, 2015). 

Dalam perkembangannya, diperlukan kreatifitas dalam mengembangkan pola pikir. 

Hal ini terjadi karena diperlukan adanya kekuatan dalam mengasah energi dan pikiran 
menjadi sesuatu yang berguna (Nainggolan, n.d.). Seseorang yang memiliki energi yang kuat 
untuk melangkah maju menuju keberhasilan dan memiliki kejelasan di dalam pribadinya, 
cenderung akan memanfaatkan peluang untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya (Anas, 
2011). Manusia pastinya berbeda dalam banyak hal, seperti bakat, kemampuan awal, minat 
atau temperamen. Setiap orang dapat berubah dan berkembang melalui perlakuan dan 

pengalamannya. Ciri-ciri dari orang yang pola pikirnya berkembang adalah memiliki 
keyakinan bahwa intelegensi, bakat, dan sifat bukan merupakan fungsi keturunan, belajar 
menerima tantangan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya (Hadisubrata, 2012). 

Berdasarkan berbagai definisi mengenai pola pikir (mindset), dapat disimpulkan bahwa 

pola pikir merupakan cara berpikir dan keyakinan seseorang yang mempengaruhi setiap 
sikap dan perilaku seseorang yang pada akhirnya menentukan masa depan dan level 

keberhasilan hidup seseorang. Pola pikir seseorang sangat mempengaruhi tindakan dan 
nasib seseorang, artinya keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam perjalanan hidupnya 
dominan dipengaruhi dan ditentukan oleh cara berpikir seseorang. Sehingga jika ingin 
sukses, seseorang yang memiliki kemampuan berpikir dituntut untuk mampu 
mempergunakan dan mengaktualisasikan cara berpikirnya secara maksimal, dan dituntut 
untuk mampu melakukan perubahan cara berpikir sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu 
yang sedang dihadapi. 
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Sikap dan Perilaku 

Sikap dapat didefinisikan sebagai kecenderungan afektif suka tidak suka pada sesuatu 

objek sosial tertentu. Sikap juga didefinisikan sebagai ekspresi afek seseorang pada objek 
sosial tertentu yang mempunyai kemungkinan rentangan dari suka hingga tidak suka. Objek-
objek sosial tersebut dapat beraneka ragam, mungkin orang, mungkin tingkah laku orang, 
mungkin lembaga kemasyarakatan, atau hal lainnya (Muhadjir, 1992). Apabila ditinjau 
berdasarkan unsur-unsur pembentuknya, sikap dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu sikap 
yang transformatif, transaktif, dan transinternal. Sikap yang transformatif merupakan sikap 
yang lebih bersikap psikomotorik atau sikap yang kurang disadari. Sikap yang transaksional 

merupakan sikap yang lebih mendasar pada kenyataan objektif. Sementara sikap yang 
transinternal merupakan sikap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai hidup. 

Ditinjau dari kategori sikap tersebut, maka sikap seseorang terhadap suatu objek 
tertentu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut atau yang melatarbelakangi seseorang 
tersebut sebagai pengalaman hidupnya. Orang telah memiliki nilai-nilai tertentu dalam 
mental dan kepribadiannya, tentunya dapat menghadapi dan merespon sesuatu tersebut 

yang diwarnai oleh nilai-nilai yang diyakininya. Sikap biasanya dikaitkan dengan perilaku. 
Perilaku merupakan manifestasi dari respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus 
lingkungan sosial tertentu. 

Sikap dapat dipelajari melalui pengamatan, pendengaran, dan pengalaman. Dengan 
kata lain, sikap merupakan tindakan dan tingkah laku diri berlandaskan cara berfikir seorang 
individu (Ahmadi, 2004). 

Perilaku termasuk dalam domain psikomotor sekaligus merupakan performance 

kecakapan. Kecakapan berkaitan dengan aspek-aspek kecepatan, ketepatan, dan stabilitas 
suatu respon atau reaksi terhadap suatu stimulasi lingkungan. Beberapa kecakapan yang 
berhubungan dengan kesuksesan seseorang dalam menempuh kehidupan antara lain yaitu 
kecakapan berempati (kecakapan yang berhubungan dengan tingkah laku sosial), kecakapan 
intelektual, kecakapan mental (ketahanan atau ketangguhan mental), kecakapan dalam 

mengelola hasrat dan motivasi, dan kecakapan dalam bertingkah laku sesuai etika 
masyarakat (watak baik buruk). 

 

Kebijakan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan 

Dasar CPNS 

Latsar CPNS berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 12 Tahun 
2018 bertujuan untuk mengembangkan kompetensi CPNS yang dilakukan secara 
terintegrasi. Kompetensi tersebut diukur berdasarkan empat aspek. Pertama, sikap perilaku 
bela negara. Kedua, aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Ketiga, aktualisasi kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI. Keempat, penguasaan 

kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. 

Kaitannya dengan struktur kurikulum Latsar CPNS, kurikulum Latsar CPNS terdiri 
dari kurikulum pembentukan karakter PNS, dan kurikulum penguatan kompetensi teknis 
bidang tugasnya. Kurikulum pembentukan karakter PNS terdiri dari agenda sikap perilaku 
bela negara, agenda nilai-ilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta agenda habituasi. Sementara kurikulum 
penguatan kompetensi teknis bidang tugas menekankan pada praktik pengembangan 

kompetensi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan, yang terdiri atas 
kompetensi teknis administratif dan kompetensi teknis substantif.  

Pertama, agenda sikap perilaku bela negara membekali peserta Latsar CPNS dengan 

pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela negara, 
sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara 
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dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu 
kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan 
masyarakat. Adapun mata pelatihan dalam agenda sikap perilaku bela negara meliputi 

wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, serta 
kesiapsiagaan bela negara. 

Mata pelatihan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu 
kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara membekali peserta dengan kemampuan 
memahami wawasan kebangsaan melalui pemaknaan terhadap nilai-nilai bela Negara. 
Sehingga peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara 
dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental menghadapi isu 
kontemporer dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat 
melalui pembelajaran yang menitikberatkan pada pembelajaran praktik. 

Kedua, agenda nilai-nilai dasar PNS membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang 

dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan 
masyarakat yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan 

nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu 
pelaksanaan tugas jabatannya, serta tidak korupsi dan mendorong percepatan 
pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. Adapun mata pelatihan untuk 
pembelajaran agenda nilai-nilai dasar PNS meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika 
publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kelima mata pelatihan ini sering disingkat sebagai 
ANEKA.  

Mata pelatihan Akuntabilitas memfasilitasi pembentukan nilai-nilai dasar 
akuntabilitas pada Peserta Latsar CPNS melalui substansi pembelajaran yang terkait dengan 
nilai-nilai dasar akuntabilitas, konflik kepentingan dalam masyarakat, netralitas PNS, 
keadilan dalam pelayanan publik dan sikap serta perilaku konsisten. Mata pelatihan 
Nasionalisme memfasilitasi pembentukan nilai Pancasila dalam menumbuhkan 
nasionalisme ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan sebagai 

perekat dan pemersatu bangsa. Mata pelatihan Etika Publik memfasilitasi pembentukan 
nilai-nilai dasar etika publik pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan 
perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan penerapan kode etik 
PNS. Selanjutnya, mata pelatihan Komitmen Mutu memfasilitasi pembentukan nilai dasar 
inovatif dan komitmen mutu pada peserta pelatihan, melalui pembelajaran tentang 
efektivitas, efisiensi, inovasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, dan konsekuensi 
dari perubahan. Sementara mata pelatihan Anti Korupsi memfasilitasi pembentukan nilai-

nilai dasar anti korupsi pada peserta pelatihan melalui pembelajaran penyadaran anti 
korupsi, menjauhi perilaku korupsi, membangun sistem integritas, dan proses internalisasi 
nilai-nilai dasar anti korupsi. 

Ketiga, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI membekali peserta dengan 

pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sebagai 
pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa sehingga 

mampu mengelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan menggunakan 
perspektif Whole of Government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya. Mata 

pelatihan untuk agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI meliputi manajemen ASN, 
pelayanan publik, serta Whole of Government.  

Mata pelatihan manajemen ASN membekali peserta pelatihan dengan pengetahuan 
tentang kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN, konsep sistem merit 

dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN ke pola pikir PNS sebagai pelayanan publik, 
praktek etiket pelayanan publik. Mata pelatihan pelayanan publik membekali peserta dengan 
kemampuan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas melalui konsep dan 
prinsip pelayanan publik, pola pikir PNS sebagai pelayan publik, serta praktek etiket 
pelayanan publik. Mata pelatihan Whole of Government membekali peserta dengan 
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pengetahuan tentang sistem pengelolaan pemerintahan yang terintegrasi dalam 
penyelenggaraan pemberian pelayanan melalui pembelajaran konsep Whole of Government, 

penerapannya, dan best practice penerapan Whole of Government dalam pemberian pelayanan 

yang terintegrasi.  

Keempat, agenda habituasi memfasilitasi peserta untuk melakukan proses aktualisasi 

melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperoleh melalui berbagai mata 
pelatihan yang telah dipelajari. Adapun mata pelatihan untuk agenda habituasi meliputi 
konsepsi aktualisasi, penjelasan aktualisasi, rancangan dan pembimbingan aktualisasi, 
evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, persiapan 

evaluasi aktualisasi, serta evaluasi aktualisasi.  

Dalam Latsar CPNS, terdapat satu tahapan evaluasi yang dilakukan untuk menilai 
pencapaian pembentukan karakter peserta Latsar CPNS. Aspek penilaian evaluasi peserta 
terdiri atas evaluasi sikap perilaku, evaluasi akademik, dan evaluasi aktualisasi. Kualifikasi 
penilaian evaluasi tersebut terdiri dari lima kategori, yaitu sangat memuaskan (dengan skor 
90,01 – 100); memuaskan (dengan skor 80,01 – 90,0); cukup memuaskan (dengan skor 70,01 

– 80,0); kurang memuaskan (dengan skor 60,01 – 70,0); dan tidak memuaskan (dengan skor 
dibawah 60,0). Peserta Latsar CPNS dinyatakan lulus apabila memperoleh kualifikasi paling 
rendah adalah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi peserta. Peserta 
Latsar CPNS dinyatakan ditunda kelulusannya apabila memperoleh kualifikasi kurang 
memuaskan, sedangkan Peserta Latsar CPNS dinyatakan tidak lulus apabila memperoleh 
kualifikasi tidak memuaskan atau jumlah ketidakhadiran peserta lebih dari apa yang telah 

ditentukan. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pola 
pikir yang direfleksikan melalui pemahaman nilai-nilai dasar CPNS sebetulnya tidak mudah 

diamati secara langsung dan tidak mudah diukur secara kuantitatif (Montessori, 2006). 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta Latsar CPNS yang mengikuti kegiatan 
Latsar di Puslatbang PKASN pada tahun 2019. Sementara jumlah sampel yang digunakan 
pada penelitian ini berasal dari penggunaan Rumus Slovin sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

(1 + (𝑁𝑥𝑒2))
 

 
dimana N adalah jumlah populasi, n adalah jumlah sampel, dan e merupakan tingkat 
kesalahan yang ditetapkan (margin error).  

Hingga penelitian ini dilakukan, jumlah peserta Latsar CPNS yang telah 
melaksanakan evaluasi akademik dan melaksanakan seminar aktualisasinya sebanyak 280 
orang. Untuk itu, dengan N sebesar 280 orang, sementara tingkat kesalahan yang ditetapkan 

adalah 10%, maka sampel yang digunakan minimum berjumlah 76 orang. Setelah 
mendapatkan besarnya sampel, teknik penentuan sampel yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan teknik random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel kepada setiap 

peserta Latsar CPNS sehingga memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel 
penelitian. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan cara memilih nilai 
peserta yang memiliki nomor daftar hadir kelipatan empat. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang memiliki skala 
interval. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen evaluasi akademik 
yang merepresentasikan pemahaman peserta Latsar CPNS terhadap nilai-nilai dasar ASN 
yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Sementara nilai dari seminar laporan 
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aktualisasi diperoleh melalui penilaian yang diberikan penguji pada saat seminar aktualisasi 
yang merepresentasikan perilaku kerja peserta Latsar CPNS di tempat kerja. 

Sebelum dilakukan pengumpulan data, terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan 
reliabilitas terhadap instrumen yang digunakan kepada 40 orang peserta Latsar CPNS. Uji 
validitas dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen tersebut dapat digunakan untuk 
mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian ini berarti apakah instrumen 
evaluasi akademik dapat mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar PNS peserta latsar 
CPNS ataukah tidak. Untuk mengukur seberapa tingkat korelasinya, digunakan korelasi 
Pearson Product Moment dengan formula sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√{𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

 
Kriteria pengujiannya adalah apabila korelasi antara skor butir dengan skor total di 

atas 0,3 maka butir instrumen tersebut valid, demikian sebaliknya apabila nilai korelasinya 

dibawah 0,3 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut tidak valid sehingga 
harus diperbaiki atau harus dibuang. Sementara uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui 
apakah instrumen yang digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan 
menghasilkan data yang sama ataukah tidak. Dalam hal ini, apakah instrumen evaluasi 
akademik cukup handal apabila digunakan pada waktu yang berbeda. Pengujian reliabiilitas 
instrumen dilakukan dengan internal consistency dengan Teknik Belah Dua (split half) yang 

dianalisis dengan rumus Spearman Brown sebagai berikut: 

 

𝑟𝑘𝑘 =
2(𝑟11)

[1 + 𝑟11]
 

 
Untuk keperluan uji reliabilitas ini, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Selanjutnya 
skor data tiap kelompok disusun sendiri. Suatu instrumen dinyatakan reliabel apabila 
koefisien reliabiilitasnya minimal 0,6 (Sugiyono, 2015). 

Baik data mengenai tingkat pemahaman peserta Latsar CPNS maupun perilaku kerja 
peserta Latsar CPNS tersebut dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat 
memuaskan (dengan skor 90,01 – 100); memuaskan (dengan skor 80,01 – 90,0); cukup 
memuaskan (dengan skor 70,01 – 80,0); kurang memuaskan (dengan skor 60,01 – 70,0); dan 

tidak memuaskan (dengan skor dibawah 60,0). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 
program excel.  

Sementara teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji Chi Square. Uji ini 

digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh antara variabel tingkat pemahaman 
peserta Latsar CPNS dengan variabel perilaku kerja peserta Latsar CPNS. Tahapan dalam 
melakukan pengujian menggunakan Uji Chi Square mengikuti lima langkah sebagai berikut:  

1. Menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya 
Ho : χ = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai dasar 
ASN terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS 
Ha : χ ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai-nilai dasar ASN 

terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS 
2. Memasukkan data ke dalam Tabel Kontingensi antara variabel pemahaman nilai-nilai 

dasar ASN dengan variabel perilaku kerja. Data tersebut disebut sebagai frekuensi nol 
(f0).  
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Tabel 1. Tabel Kontingensi Pemahaman Nilai-nilai Dasar ASN dengan Perilaku 

Kerja untuk f0 

 

Pemahaman nilai-

nilai dasar ASN 

Perilaku Kerja   

SM M CM KM TM TOTAL 

SM f0 f0 f0 f0 f0 ∑f0 

M f0 f0 f0 f0 f0 ∑f0 

CM f0 f0 f0 f0 f0 ∑f0 

KM f0 f0 f0 f0 f0 ∑f0 

TM f0 f0 f0 f0 f0 ∑f0 

TOTAL ∑f0 ∑f0 ∑f0 ∑f0 ∑f0  
 

3. Menentukan nilai frekuensi yang diharapkan (fe) dengan formula sebagai berikut: 

𝑓𝑒 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠)(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 

frekuensi yang diharapkan (fe) tersebut dimasukkan ke dalam tabel kontingensi sebagai 
berikut. 
 

Tabel 2. Tabel Kontingensi Pemahaman Nilai-nilai Dasar ASN dengan Perilaku 

Kerja untuk f0 dan fe 

 

Pemahaman 
nilai dasar 

ASN 

Perilaku Kerja 
TOTAL 

SM M CM KM TM 

SM f0 fe f0 Fe f0 fe f0 fe f0 fe ∑f0   ∑fe 

M f0 fe f0 Fe f0 fe f0 fe f0 fe ∑f0   ∑fe 

CM f0 fe f0 Fe f0 fe f0 fe f0 fe ∑f0   ∑fe 

KM f0 fe f0 Fe f0 fe f0 fe f0 fe ∑f0   ∑fe 

TM f0 fe f0 Fe f0 fe f0 fe f0 fe ∑f0   ∑fe 

TOTAL ∑f0   ∑fe ∑f0   ∑fe ∑f0   ∑fe ∑f0   ∑fe ∑f0   ∑fe     

 

4. Menghitung nilai Chi Square (χ2
hitung) 

χ2 = [
∑(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
] 

Menentukan kriteria pengujian, dengan kriteria sebagai berikut: 
Jika χ2

hitung ≤ χ
2

tabel maka H0 diterima  
Jika χ2

hitung > χ
2

tabel maka H0 ditolak 

 
5. Menentukan nilai χ2

tabel 
Dengan taraf signifikansi (margin error) α = 10% 

Derajat kebebasan (degree of freedom) Df = (baris-1)(kolom-1) 

 
6. Membandingkan χ2

hitung dengan χ
2

tabel dan membuat kesimpulan.  

Jika χ2
hitung ≤ χ

2
tabel maka H0 diterima, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemahaman nilai-nilai dasar ASN terhadap perilaku kerja peserta Latsar CPNS. 
Jika χ2

hitung > χ
2

tabel maka H0 ditolak, berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara 

pemahaman nilai-nilai dasar ASN terhadap perilaku kerja peserta Latsar CPNS. 
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Hasil dan Pembahasan  

Uji Validitas 

Instrumen evaluasi akademik yang menunjukkan pemahaman nilai-nilai dasar ASN 
terdiri dari 80 butir (item) pertanyaan. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, 
yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor 
butir. Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisis korelasi antara skor tiap butir dengan skor 
total. 

 

Tabel 3. Hasil Analisis Item Instrumen Pemahaman Nilai-nilai Dasar ASN 

 

No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

Keterangan No. Butir 

Instrumen 

Koefisien 

Korelasi 

Keterangan 

1 0,71 Valid  41 0,57 Valid  
2 0,63 Valid  42 0,45 Valid  

3 0,51 Valid  43 0,86 Valid  
4 0,45 Valid  44 0,56 Valid  
5 0,60 Valid  45 0,39 Valid  
6 0,59 Valid  46 0,56 Valid  
7 0,79 Valid  47 0,53 Valid  
8 0,72 Valid  48 0,57 Valid  

9 0,45 Valid  49 0,45 Valid  
10 0,45 Valid  50 0,86 Valid  
11 0,56 Valid  51 0,70 Valid  
12 0,39 Valid  52 0,86 Valid  
13 0,41 Valid  53 0,70 Valid  
14 0,67 Valid  54 0,79 Valid  
15 0,35 Valid  55 0,72 Valid  

16 0,46 Valid  56 0,45 Valid  
17 0,67 Valid  57 0,45 Valid  
18 0,75 Valid  58 0,56 Valid  
19 0,63 Valid  59 0,39 Valid  
20 0,57 Valid  60 0,41 Valid  
21 0,45 Valid  61 0,67 Valid  

22 0,86 Valid  62 0,79 Valid  
23 0,70 Valid  63 0,72 Valid  
24 0,56 Valid  64 0,45 Valid  
25 0,53 Valid  65 0,45 Valid  
26 0,47 Valid  66 0,55 Valid  
27 0,57 Valid  67 0,67 Valid  
28 0,63 Valid  68 0,75 Valid  

29 0,79 Valid  69 0,63 Valid  
30 0,64 Valid  70 0,57 Valid  
31 0,58 Valid  71 0,45 Valid  
32 0,66 Valid  72 0,57 Valid  
33 0,45 Valid  73 0,45 Valid  
34 0,74 Valid  74 0,86 Valid  
35 0,53 Valid  75 0,70 Valid  
36 0,53 Valid  76 0,56 Valid  
37 0,62 Valid  77 0,53 Valid  
38 0,35 Valid  78 0,67 Valid  
39 0,64 Valid  79 0,75 Valid  
40 0,73 Valid  80 0,63 Valid  
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Berdasarkan hasil korelasi Pearson Product Moment antara skor masing-masing butir 

dengan skor total, diperoleh nilai korelasi di atas 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa 
instrumen evaluasi akademik tersebut adalah valid. 

 

Uji Reliabilitas 
Untuk keperluan uji reliabilitas ini, maka butir-butir instrumen dibelah menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan kelompok instrumen genap. Koefisien 
korelasi antara skor total kelompok instrumen ganjil dan skor total kelompok instrumen 
genap adalah sebesar 0,68. Koefisien korelasi ini kemudian dimasukkan ke dalam rumus 

Spearman Brown sebagai berikut: 

𝑟𝑘𝑘 =
2(𝑟11)

[1 + 𝑟11]
 

=
2 ∗ (0,68)

[1 + 0,68]
= 0,81 

 

Diperoleh reliabilitas untuk instrumen evaluasi akademik adalah sebesar 0,81. Hal ini 
menunjukkan bahwa instrumen evaluasi akademik ini adalah reliabel. 

 

Uji Chi Square 

Berdasarkan hasil pengolahan data yag telah dilakukan, menunjukkan bahwa 
variabel pemahaman nilai-nilai dasar ASN memiliki nilai minimum sebesar 67,48 dan nilai 
maksimum sebesar 89,05. Sementara rata-rata variabel ini adalah sebesar 80,60 dengan 

standar deviasi sebesar 4,23. Variabel perilaku kerja memiliki nilai minimum sebesar 77,83 
dan nilai maksimum sebesar 97,50. Sementara rata-rata variabel ini adalah sebesar 87,40 
dengan standar deviasi sebesar 3,90.  

Adapun tahapan dalam melakukan pengujian menggunakan Uji Chi Square adalah 

sebagai berikut: 
1. Menetapkan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya 

Ho : χ = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai dasar ASN 
terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS 
Ha : χ ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman nilai dasar ASN 
terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS 

2. Tabel Kontingensi yang diperoleh adalah sebagai berikut 
 

Tabel 4. Tabel Kontingensi Pemahaman Nilai-nilai Dasar ASN dengan Perilaku Kerja 

untuk f0 

 

Evaluasi Akademik 
Nilai Aktualisasi   

SM M CM KM TM TOTAL 

SM 0 0 0 0 0 0 

M 13 30 2 0 0 45 

CM 9 20 0 0 0 29 

KM 0 1 1 0 0 2 

TM 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 22 51 3 0 0 76 

 

3. Nilai frekuensi yang diharapkan (fe) adalah sebagai berikut 
 

𝑓𝑒 =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑟𝑖𝑠)(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑙𝑜𝑚)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
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Tabel 5. Tabel Kontingensi Pemahaman Nilai-nilai Dasar ASN dengan Perilaku Kerja 

untuk f0 dan fe 

Evaluasi Akademik 
Nilai Aktualisasi 

TOTAL 
SM   M   CM   

M 13 13.03 30 30.20 2 1.78 45 45 

CM 9 8.39 20 19.46 0 1.14 29 29 

KM 0 0.58 1 1.34 1 0.08 2 2 

TOTAL 22 22 51 51 3 3 76 76 

 
4. Menghitung nilai Chi Square (χ2

hitung) 

χ2 = [
∑(𝑓0 − 𝑓𝑒)2

𝑓𝑒
] 

χ2 = [
(13 − 13,03)2

13,03
] + [

(30 − 30,20)2

30,20
] + [

(2 − 1,78)2

1,78
] + [

(9 − 8,39)2

8,39
]

+ [
(20 − 19,46)2

] + [
(0 − 1,14)2

1,14
] + [

(0 − 0,58)2

0,58
] + [

(1 − 1,34)2

1,34
]

+ [
(1 − 0,08)2

0,08
] 

 

χ2 = 12,645 
 
5. Menentukan kriteria pengujian 

Jika χ2
hitung ≤ χ

2
tabel maka H0 diterima 

Jika χ2
hitung > χ

2
tabel maka H0 ditolak 

 
6. Menentukan nilai χ2

tabel 

Dengan taraf signifikansi (margin error) α = 10% 

Derajat kebebasan (degree of freedom) Df = (baris-1)(kolom-1) 

Df = (3-1)(3-1) = 4 
χ2

tabel adalah 7,78 
 

7. Membandingkan χ2
hitung dengan χ

2
tabel 

χ2
hitung = 12,645 

χ2
tabel = 7,78 

 
Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa χ2

hitung = 12,645 lebih besar dari 
χ2

tabel = 7,78, dengan demikian H0 yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 
signifikan antara pemahaman nilai dasar ASN terhadap perilaku kerja alumni Latsar CPNS 
ditolak. Hal ini berarti bahwa pemahaman nilai dasar ASN telah mengubah perilaku kerja 

alumni pelatihan dasar CPNS. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pola pikir dapat mengubah 
sikap dan perilaku seseorang. 

 

Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa pemahaman nilai 

dasar ASN yang diperoleh peserta Latsar CPNS dapat bertransformasi menjadi perilaku 
kerja yang diharapkan sesuai dengan hasil Latsar CPNS. Hal ini sesuai dengan teori yang 
digunakan bahwa pola pikir yang dibangun melalui kegiatan Latsar CPNS dapat mengubah 
sikap dan perilaku kerja alumninya. 
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Apabila dalam konteks kegiatan Latsar CPNS, agenda nilai-nilai dasar PNS 
membekali peserta dengan nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas 
jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan 

berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika 
publik, berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya, serta tidak 
korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya. 
Agenda nilai-nilai dasar PNS yang meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, 
komitmen mutu, dan anti korupsi dapat bertransformasi menjadi sikap dan perilaku yang 
positif bagi para alumni peserta Latsar CPNS.  

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal 
sebagai berikut: 

1. Karakteristik peserta Latsar CPNS berdasarkan pemahaman nilai-nilai dasar ASN 

didapatkan bahwa mayoritas memiliki pemahaman memuaskan yaitu sebanyak 45 
orang atau sebesar 59%. 

2. Karakteristik peserta Latsar CPNS berdasarkan perilaku kerja didapatkan bahwa 
mayoritas memiliki perilaku yang memuaskan yaitu sebanyak 51 orang atau sebesar 
67%. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara pemahamam nilai-nilai dasar ASN dengan 

perilaku kerja alumni Latsar CPNS. Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai 
signifikansi dari hubungan tersebut sebesar χ2

hitung = 12,645. 
Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut 

: 
1. Berkenaan dengan model pemahaman nilai-nilai dasar ASN dan perilaku kerja alumni 

Latsar CPNS, pemahaman nilai-nilai dasar ASN merupakan variabel penting yang 
mempengaruhi perilaku kerja alumni Latsar CPNS. Untuk itu pemahaman terhadap 

nilai-nilai dasar ASN dapat ditingkatkan lagi   
2. Peneliti menyadari bahwa pada penelitian ini sarat dengan keterbatasan. Keterbatasan 

itu berkaitan dengan beberapa hal seperti konsep, metodologi dan teknis penelitian. 
Keterbatasan secara konseptual pada penelitian ini terletak pada pengujian model yang 
masih sangat sederhana. 

3. Keterbasan berikutnya adalah penggunaan pendekatan metode kuantitatif pada 

penelitian ini. Penggunaan alat statistik untuk menganalisis variabel-variabel yang 
bersifat kualitatif yang dikuantifikasikan sehingga hasil dari penelitian ini akan sarat 
dengan kelemahan.  

4. Pendekatan metode ini tidak dapat menggali informasi secara mendalam untuk tiap 
variabel yang diteliti. Terkadang teknik statistik menggunakan banyak penyederhanaan 
sehingga dapat mengakibatkan kurangnya ketelitian dalam penelitian ini. 

5. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan pada penelitian berikutnya agar 

dapat dikembangkan lagi penggunaan konsep, metodologi dan teknis pelaksanaan 
penelitian secara lebih baik agar penelitian yang dihasilkan lebih berdaya guna.  
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Tantangan Implementasi Metode Pembelajaran E-Learning Plus  

di Era Transformasi Teknologi 

Studi Kasus : DTSS Account Representative Dasar DJP 
 

Junaedi Purnomo, Balai Diklat Keuangan Jogyakarta. E-Mail: masjuna@gmail.com 
 

Abstrak 

 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memiliki pegawai terbesar di Kementerian Keuangan secara 
otomatis menjadi pihak yang paling banyak menggunakan layanan di Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan (BPPK). DJP berkepentingan agar kompetensi pegawainya meningkat setiap 
tahun. Salah satu jenis pekerjaan di DJP yang membutuhkan peningkatan kompetensi adalah Account 
Representative (AR). Sebelumnya, Diklat AR lebih banyak dilakukan dengan metode klasikal di Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Pajak (Pusdiklat Pajak). Metode pembelajaran klasikal yang telah 
diterapkan dihadapkan pada problematika banyaknya pegawai yang harus didiklat setiap tahunnya, 

terbatasnya sarana dan prasarana, terbatasnya pengajar dan kebutuhan alokasi dana yang besar. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan tantangan tranformasi pembelajaran pada diklat AR 
dari metode klasikal menjadi pembelajaran jarah jauh berbasis teknologi dengan e-learning plus dan 
mengetahui persepsi peserta terhadap tranformasi pembelajaran pada diklat AR tersebut. Penelitian 
dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data primer hasil questioner serta 
data – data sekunder berdasarkan literatur dan dokumen pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tantangan penerapan e-learning plus terdapat pada tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap akhir pembelajaran diklat tersebut yang pada dasarnya berkaitan dengan 
persoalan kultur SDM dan kesiapan infrastruktur teknologi. 
Kata kunci: Account Representative, e-learning, metode pembelajaran. 
 

Pendahuluan  
 Berdasarkan data di Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Keuangan diketahui 

bahwa jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 1 November 2019 adalah 
sebanyak 44.699 orang (Biro SDM Sekretariat Kementerian Keuangan, 2019), jumlah 
tersebut adalah 56,14% dari seluruh pegawai di Kementerian Keuangan. Pegawai di DJP 
yang bekerja sebagai Accout Representative (AR) pada tahun 2017 adalah sebanyak 9.725 

orang (DTCC, 2019) jumlah saat ini tentunya sudah berada diatas 10.000 pegawai, 
mengingat setiap tahun selalu dilakukan pengangkatan AR baru. AR yang jumlahnya lebih 
dari 22,37% dari jumlah seluruh pegawai DJP merupakan jumlah yang besar untuk dikelola 

oleh DJP agar dapat bekerja mencapai target organisasi. AR merupakan salah satu ujung 
tombak penggalian potensi penerimaan negara di bidang perpajakan. Ia mengemban tugas 
intensifikasi perpajakan melalui pemberian bimbingan/himbauan, konsultasi, analisis dan 
pengawasan terhadap wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2015). AR di KPP dapat dibagi 
menjadi dua kelompok yaitu AR yang yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi 
wajib pajak dan AR yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib 

pajak. Apabila pegawai pajak akan ditempatkan sebagai AR maka terlebih dulu ia akan 
mengikuti diklat di Pusdiklat Pajak, yaitu Diklat Teknis Substantif Spesialisasi Account 

Representative Dasar (DTSS AR Dasar). DTSS AR Dasar dilaksanakan dengan model 

pembelajaran klasikal sejak tahun 2014 dan hingga saat ini masih ada, namun dengan 
intensitas yang semakin sedikit. DTSS AR Dasar yang dilakukan dengan metode 
pembelajaran klasikal mengalami perubahan kurikulum yang signifikan pada tahun 2016. 
Perubahan kurikulum tersebut dimaksudkan untuk mencapai link and match antara 

kurikulum dengan apa yang dikerjakan oleh para AR sesuai dengan alur proses bisnis pada 
saat ia bekerja. Namun demikian perubahan tersebut menyebabkan penambahan mata diklat 
yang semula 5 menjadi 9 mata diklat, hal ini berpengaruh dengan pelaksanaan DTSS AR 
Dasar menjadi semakin lama. DTSS AR Dasar yang semula hanya berlangsung kurang dari 
5 hari menjadi selama 102 jam latihan (jamlat) atau selama 9 hari, dengan 91 jamlat adalah 
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kegiatan mata diklat pokok, 8 jamlat mata diklat penunjang berupa pembentukan karakter 
dan 4 jamlat berupa ceramah. Diklat yang dilaksanakan secara klasikal tersebut dilaksanakan 
selama kurang lebih 2 minggu untuk satu angkatan. Perubahan kurikulum tersebut pada 

dasarnya dimaksudkan untuk lebih mendekatkan diklat sesuai proses bisnis pekerjaan 
seorang AR, sehingga diklat yag diberikan benar - benar mampu memberikan peningkatan 
kompetensi pegawai pajak pada saat bekerja sebagai AR. Namun demikian, hal itu 
membawa konsekuensi pada durasi waktu yang lebih lama, kebutuhan sarana dan prasarana 
yang lebih banyak karena kapasitas asrama dan ruang kelas di Pusdiklat Pajak yang terbatas.  

Banyak tantangan terkait dengan pelaksanan DTSS yang dilakukan secara klasikal 
seperti keterbatasan dana, prasarana, sumber daya pengajar ( Widyaiswara ). Namun dari 
semua tantangan tersebut, yang menyebabkan transformasi model pembelajaran didesak 
untuk segera berubah adalah adanya tuntutan dari DJP akan banyaknya antrian pada DTSS 
AR Dasar, mengingat diklat tersebut hanya mampu menyerap maksimal 90 peserta (jika satu 
kelas 30 peserta dengan 3 kelas). Keterbatasan kuota peserta pada DTSS AR Dasar klasikal 
menyebabkan 1.824 pegawai pada Agustus 2017 harus rela antri untuk mengikuti DTSS AR 
Dasar. Oleh karena kebutuhan AR di DJP, maka pegawai yang semestinya mengikuti DTSS 

AR Dasar terlebih dulu diangkat sebagai AR untuk kemudian dimasukkan dalam antrian 
diklat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa DTSS AR Dasar yang dilakukan 
dengan metode klasikal belum mampu mengantisipasi kebutuhan pegawai yang akan bekerja 
sebagai AR sehingga mendesak untuk dilakukan tranformasi ke dalam model pembelajaran 
nonklasikal dengan pemanfaatan teknologi yaitu melalui pembelajaran jarak jauh dengan 
metode e-learning. 

Pasal 210 ayat (2) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi 
dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan atau pelatihan. Lebih lanjut Pasal 212 
Ayat (1) menyatakan bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan dilakukan 
melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. Sedangkan dalam ayat (3) lebih lanjut 
dinyatakan bahwa pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal 
dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, 

magang, dan pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta (Peraturan Pemerintah, 2017). 
Penerapan metode pembelajaran jarak jauh dengan e-learning sejalan dengan karakteristik 

pembelajaran dalam Kementerian Keuangan Corporate University sebagaimana yang tertuang 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 tentang Kementerian 
Keuangan Corporate University, yaitu mudah diakses (accesible). Pembelajaran yang mudah 

diakses di mana, kapan dan dari mana saja serta tersedia setiap saat. Dalam mencapai 

karakteristik mudah diakses (accesible) dilakukan pembangunan sistem aplikasi manajemen 
pengetahuan (knowledge management) (Kementerian Keuangan, 2018). Inisiatif Pusdiklat 

Pajak dalam melakukan transformasi pembelajaran untuk DTSS AR Dasar yang 
sebelumnya dilakukan secara klasikal menjadi model pembelajaran jarak jauh dengan e-

learning. Inisiatif tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan strategi pembelajaran 

sebagaimana dimaksud dalam keputusan Kepala BPPK Nomor 140/PP/2017 tentang Cetak 

Biru Kementerian Keuangan Corporate University. Kementerian Keuangan Corporate 

University mengembangkan kompetensi SDM terkait keuangan negara dengan menghasilkan 

media pembelajaran yang lebih beragam dibandingkan dengan BPPK sebelum menjadi 
Kementerian Keuangan Corporate University (BPPK, 2017). Lebih lanjut dalam keputusan 

tersebut dinyataan bahwa e-leaning merupakan pembelajaran melalui Knowledge Management 

System (KMS) yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Corporate University yang dapat 

dilakukan kapan pun dan di mana pun. Pihak yang membutuhkan ilmu terkait keuangan 

negara tidak perlu mengorbankan waktunya di kantor untuk datang ke dalam kelas. 
Pengguna KMS dapat mengakses pengetahuan yang mereka butuhkan dengan mudah dan 
lengkap. Pengembangan model pembelajaran jarak jauh dengan e-learning pada dasarnya 

juga dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi 
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dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan ini 
telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPPK Nomor Per-4/PP/2017 tentang 
Pedoman Desain Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan 

pedoman Instructional System Design (ISD). Pedoman ini disusun untuk menggantikan 

pedoman kurikulum tahun 2013. Pedoman ISD memungkinkan program  
pembelajaran/pelatihan dilakukan dengan full classical/blended/fully online (BPPK, 2017). 

Tranformasi pembelajaran dengan menggunakan e-learning untuk AR dilakukan dengan 
bantuan teknologi informasi yan terdapat di BPPK dalam bentuk Learning Management 

System (LMS) berupa Knowledge Learning Center (KLC) yang terdapat dalam laman 

https://klc.kemenkeu.go.id/.  
Pelaksanaan model pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh tersebut telah 

dilaksanakan sejak tahun 2017 sebanyak 7 angkatan dengan total peserta yang mengikuti 
pelatihan sebanyak 2.550 peserta dan masih berlangsung hingga tahun 2019. Transformasi 
pembelajaran ini menghadapi berbagai tantangan dari mulai tahap persiapan, pelaksanaan 
dan juga pada tahap akhir berupa pelaksanaan evaluasi. Kultur peserta yang terbiasa dengan 

model pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal ikut mempengaruhi persepsi peserta 
diklat terhadap pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dalam bentuk e-learning. Berbagai 

tantangan dan dampak atas perubahan model pembelajaran klasikal menjadi pembelajaran 
berbasis teknologi dengan e-learning program perlu dipelajari lebih jauh, dicermati, didalami 

untuk bahan pengembangan pembelajaran yang lain jika akan dilaksanakan secara e-learning. 

Pengorganisasian tulisan diawali dengan pengungkapan latar belakang pentingnya 
perubahan pembelajaran e-learning, kemudian dilanjutkan dengan kajian literatur terkait 

pembelajaran yang dilaksanakan secara klasikal maupun yang dilaksanakan dengan model 
e-learning, melihat tantangan dan kendala dalam penerapan model pembelajaran tersebut 
serta melihat penilaian dan persepsi peserta atas perubahan model pembelajaran DTSS AR 
Dasar yang dilaksanakan dengan model pembelajara jarak jauh dengan e-learning. 

Pengumpulan data dilaksanakan secara langsung melalui survey dengan menggunakan google 

form serta data sekunder yang berasal dari laporan – laporan pelaksanaan pembelajaran 

dengan model e-learning dan dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran. 

Kajian Pustaka  
Pebrianty (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara umum terdapat 

hubungan positif faktor motivasi dengan penggunaan model pembelajaran e-learning 

terutama dalam hal kemudahan penggunaan e-learning. Semakin tinggi tingkat utilisasi 
sistem yang bisa dicapai oleh mahasiswa semakin berpengaruh pada niat menggunakan 
sistem. Oleh karena itu pada tahap persiapan pelaksanaan e-learning menentukan model 

structured learning yang akan dipakai dalam DTSS AR dasar menjadi sangat penting. Sebelum 

memutuskan menggunakan sistem informasi dalam menunjang pembelajaran di perguruan 
tinggi perlu untuk dipertimbangkan faktor kemudahan, kesukaan dan kegunaan dari sebuah 
sistem informasi. Penelitian Pebrianty tersebut sejalan dengan karakteristik pembelajaran 
dalam Kementerian Keuangan Corporate University yang tertuang dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 yaitu mudah diakses (accesible). Pembelajaran yang 

mudah diakses di mana, kapan dan dari mana saja serta tersedia setiap saat.   
Asrorri (2011) mengatakan bahwa pengembangan e-learning sebagai pendukung 

peningkatan mutu pembelajaran konvensional tidak hanya didasarkan pada trend 

penggunaan teknologi komputer dan internet sebagai sumber dan media pembelajaran 
semata, akan tetapi perlu dirancang, dikaji dan dikelola secara matang. Oleh karena itu 
untuk mengoptimalkan penggunaan e-learning Ilmo (Increasing Learning Motivation) 

direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: (1) Pengembangan fitur e-learning Ilmo hendaknya 

relevan dengan karakteristik model pembelajaran e-learning yang lebih menekankan pada 

pembelajaran mandiri, berpusat pada pembelajaran, dan dilakukan secara tidak langsung 
(asynchronous). (2) Pengembangan bahan perkuliahan, tugas-tugas dan diskusi perkuliahan 

dalam e-learning Ilmo hendaknya dilakukan secara kolektif melalui koordinasi dan kerja 

sama para dosen kelompok bidang Ilmu. Dengan demikian perkuliahan melalui e-learning 

https://klc.kemenkeu.go.id/
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Ilmo dapat diselenggarakan secara standar dan kualitas yang lebih baik. (3) Pengembangan 
e-learning Ilmo perlu mengadaptasi unsur-unsur yang biasa dilakukan dalam pembelajaran 

konvensional. Misalnya dimulai dari perumusan tujuan yang operasional dan dapat diukur, 

ada apersepsi atau pre test, membangkitkan motivasi belajar, digunakan bahasa yang 

komunikatif, uraian materi yang jelas, contoh-contoh kongkrit, problem solving, tanya jawab, 

diskusi, post test, serta penugasan dan kegiatan tindak lanjut yang lebih menarik. Lebih lanjut 
Muhsin dan Ismiyati (2012) dalam penelitiannya terkait pemanfaatan e-learning 

menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran e-learning e-lena dapat meningkatkan hasil 

belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran statistika. Namun demikian sistem 

pembelajaran e-learning e-lena dalam pembelajaran statistika masih ditemukan beberapa 

hambatan teknis, salah satunya akses internet yang masih bermasalah. Oleh karena model 
pembelajaran e-learning berbasis teknologi maka kebutuhan prasarana jaringan dan akses 

internet menjadi mutlak dibutuhkan apalagi dalam model pembelajaran e-learning plus 
terdapat tambahan kelas online berupa  classroom untuk sarana berinteraksi antar 

pengajar/trainer dengan peserta diklat.  

Khatimi (2006) dalam penelitiannya mengenai e-learning menyatakan bahwa fungsi e-

learning dapat sebagai pelengkap atau tambahan, dan pada kondisi tertentu bahkan dapat 

menjadi alternatif lain dari pembelajaran konvensional. Pada awalnya konsep e-learning 

hanya dipergunakan sebagai pelengkap atau tambahan atas diklat klasikal yang berlangsung, 
berupa pemberian modul dan bahan ajar yang bisa diakses sebelum kelas klasikal dimulai, 
penugasan yang dikirim melalui email dan diwajibkan dilaksanakan sebelum kelas klasikal 
benar – benar dimulai. Kebijakan tersebut diambil dengan maksud agar pembelajaran 
klasikal yang dilaksanakan bisa lebih efektif dilaksanakan karena peserta sudah memiliki 
bekal awal materi pengetahuan sebelum diklat dilaksanakan, sebagai contoh adalah pada 
pelaksanaan DTSS AR Dasar klasikal, peserta telah diberikan materi bahan ajar dan bahan 
tayang serta penugasan sebelum benar – benar diklat tersebut mulai dilakukan. 

Lebih lanjut Khatimi (2006) menyatakan beberapa di antara manfaat e-learning adalah 

fleksibilitas kegiatan pembelajaran, baik dalam arti interaksi peserta didik dengan 

materi/bahan pembelajaran, maupun interaksi peserta didik dengan dosen/guru/ instruktur, 
serta interaksi antara sesama peserta didik untuk mendiskusikan materi pembelajaran. Aziz, 
Musadieq, & Susilo (2013) dalam penelitian pengaruh antara variable kemudahan 
penggunaan e-learning terhadap variabel kemanfaatan e-learning dan sikap pengguna, 

mendapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kemudahan 
penggunaan e-learning terhadap kemanfaatanya, demikian pula terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara sikap pengguna terhadap kemanfaatan e-learning. Penelitian ini menjadi 

dasar yang kuat untuk memberikan perhatikan pada saat menformukasikan user interface di 

KMS yang dimiliki Kementerian Keuangan. Kemudahan dalam menggunakan e-learning 

menjadi perhatian dalam menformulakan model e-learning yang akan dipakai, pemilihan 
materi yang mudah dipahami dalam pembelajaran berbasis e-learning dan juga materi yang 

mengikuti perkembangan ketentuan terbaru agar kemanfaatannya terasa oleh peserta yang 
akan melakukan pembelajaran dengan mendasarkan pada model e-learning tersebut. 

Bernard Renaldy Suteja (2008) dalam penelitiannya yang berjudul User Interface Design 

for e-learning System menyatakan bahwa pembuatan sebuah e-larning berbasis web tidak lepas 

dari proses desain tata letak (layout) dan ketertarikan web site. Lebih lanjut ia mengatakan 

bahwa melakukan desain user interface yang efektif harus memperhatikan aspek grafik, layout 
dari informasi, logika dalam bernavigasi. Perancang user interface e-learning bertugas untuk 

menyatukan elemen-elemen ke dalam lingkungan pembelajaran (learning) secara user friendly 

dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembelajaran itu sendiri. Pengembangan 

perancangan desain interface ke depan mampu mempertimbangan aspek interoperabilitas 

sehingga pengguna dapat memperoleh efek yang sama saat interface tersebut diakses dari 
berbagai macam devices. Panji Wisnu Wirawan dalam penelitiannya tentang Pengembangan 

Kemampuan E-learning Berbasis Web ke dalam M-learning menyatakan bahwa penggunaan 
media web untuk pelaksanaan e-learning semakin luas, bukan hanya media penyampaian 
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saja. Dengan bermunculannya open source Learning Management System (LMS) berbasis web 

seperti Moodle, Blackboard, dan Dokeos, e-learning semakin mudah untuk dibuat dan 

digunakan. Sistem e-learning berbasis web, secara mendasar memiliki struktur yang multi 

layer. Sistem tersebut disusun oleh direktori utama dalam web server, termasuk sub-direktori, 
direktori virtual, dan sejumlah besar dokumen dan basis data yang merupakan sumber dari 
e-learning (Wirawan, 2011). Dalam laman https://klc.kemenkeu.go.id/ peserta diklat dapat 
mengakses e-learning sesuai urutan direktori berdasarkan mata diklat yang e-learning dan 

diakhiri dengan quiz per mata diklat yang harus diselesaikan peserta. Peserta juga disediakan 

direktori khusus untuk mengakses modul, bahan ajar, bahan tayang bahkan video 

pembelajaran dari para trainer atau Widyaswara. 
Waspodo (2010) dalam Penerapan E-learning Untuk Mendukung Peningkatan 

Kompetensi Pamong Belajar, membagi tugas penyusunan e-learning menjadi beberapa peran, 

yaitu Subject Matter Expert (SME) atau narasumber yang menguasai materi pelajaran, 
Instructional Designer (ID) yang bertugas secara sistematis mendesain materi dari SME 

menjadi materi e-learning yang menarik, Graphic Designer (GD) yang mengubah materi teks 

menjadi multimedia yang menarik untuk dipelajari, serta ahli di bidang LMS yang 
mengelola lalu lintas interaksi di e-learning. Lalu apakah mutu dan kualitas pembelajaran 

dengan menggunakan metode e-learning dapat dilakukan penilaian? Bagaimana caranya? 

Darsih (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Mutu Pembelajaran E-Learning 

Pada Perguruan Tinggi menyatakan bahwa pada penelitian analisa mutu e-learning mutu 
pembelajaran e-learning dapat dinilai secara online barbasis web dengan mengisi pertanyaan 

berdasarkan variable aspek pengelolaan pembelajaran e-learning yang nilainya 

direpresentasikan dengan skala likert, dari analisis pembalajaran e-learning mata kuliah yang 

diuji. Setiap pembelajaran e-learning mata kuliah memiliki keunggulan yang berbeda-beda 

pada masing-masing variable. Pembelajaran dengan menggunakan e-learning cukup efektif 

dan efisien, sebagai media belajar di dalam kelas, serta dapat mengembangkan media courses 
yang tersedia pada web e-learning tersebut. Penambahan media komunikasi agar selalu 

ditingkatkan kembali dalam proses pembelajaran dengan sistem e-learning, dengan 

penambahan kuota akses internet pada lingkungan kampus. 
Penggunaan media pembelajaran dengan metode e-learning saat ini sudah menjadi suatu 

keniscayaan karena era tranformasi teknologi yang demikian cepat menuntut segala aspek 
kehidupan merespon transformasi tersebut, jika tidak maka akan ia akan terdesruption oleh 

teknologi itu sendiri. Dalam pendidikan pun, disruption harus dihadapi. pendidik harus melek 

dengan teknologi. Kelas akan menjadi rombongan belajar yang terhimpun dalam “grup-
grup” Whatsapp. Guru dengan mudah menyampaikan materi melalui media tersebut. Bisa 

juga dengan kelas online melalui teleconference. Jarak bukan menjadi masalah (Kuswantoro, 

2018). Di era distruction tecnology maka inovasi yang diperlukan tidak hanya mengubah 

bentuk, ukuran, atau desain, tetapi menyeluruh, baik metode, cara kerja, maupun produk 
yang tidak lagi relevan di zaman milenial (Majni, 2017). Dalam artikelnya, Rizal (2017) 
mengatakan bahwa Guru perlu untuk memulai mengubah cara mereka mengajar, 
meninggalkan cara-cara lamanya serta fleksibel dalam memahami hal-hal baru dengan lebih 

cepat. Teknologi digital dapat membantu guru belajar lebih cepat dan lebih efektif untuk 
berubah dan berkembang. Mereka akan lebih cakap mengubah pelajaran yang 
membosankan dan tidak inovatif menjadi pembelajaran multi-stimulan sehingga menjadi 
lebih menyenangkan dan menarik. 

Metode Penelitian 
 Tulisan ini adalah penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran 
atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pokok 

pembahasan (Sumanto, 1990). Gambaran akan suatu konsep pembelajaran e-learning plus 

berlandaskan pada implementasi yang telah dilaksanakan selama pelaksanaan e-learning 

yang berangkat dari konsep Kementerian Keuangan Corporate University sebagaimana 

tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018. Sumber data 
utamanya adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

https://klc.kemenkeu.go.id/
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(Moleong, 2015). Sumber data dalam penelitian ini adalah data laporan atas pelaksanaan e-

learning selama tahun 2017 dan data persepsi dari peserta e-learning itu sendiri. Pengumpulan 

data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada responden dan juga dilakukan dengan 

studi kepustakaan, yaitu: mencari, meneliti, mempelajari, mencatat, dan 
menginterpretasikan data (Sugiyono, 2005). Data yang terkumpul dianalisis dengan proses 
logiko-induktif yaitu sebuah proses berpikir yang menggunakan logika untuk memahami 
pola dan kecenderungan dalam data (Mertler, 2012).  
 Creswell (2015) mengatakan bahwa Penelitian naratif mengeksplorasi permasalahan 
penelitian pendidikan dengan memahami pengalaman seorang individu. Disamping itu, 

peneliti menuliskan ke dalam cerita yang disusun kembali kronologi kejadian yang 
mendeskripsikan pengalaman individu di masa lalu, sekarang dan yang akan datang dalam 
ranah dan konteks tertentu. Eksplorasi penelitian ini berangkat dari kronologis awal pada 
saat desain model pembelajaran e-learning untuk DTSS AR Dasar mulai digulirkan hingga 

tahap akhir implementasi atas pelaksanaan DTSS AR Dasar E-learning Plus. Naratif disusun 

untuk mendiskripsikan tantangan atas penerapan e-learning plus berdasarkan pengalaman 

dari peneliti dan peserta di masa sebelum penggunaan e-learning dan pada saat selesai 

pelaksanaan hingga gagasan penerapan model pembelajaran e-learning di masa depan agar 

dapat optimal dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri.  

Hasil dan Pembahasan  
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 924/KMK.011/2018 Tentang 

Kementerian Keuangan Corporate University dijelaskan bahwa salah satu cara melaksanakan 

Kementerian Keuangan Corporate University adalah dengan mewujudkan pengembangan 

kompetensi sumber daya manusia yang dilakukan dengan bentuk pendidikan dan 
pembelajaran. Bentuk pembelajaran dilakukan dengan melalui jalur klasikal, berupa 
kegiatan tatap muka antara pengajar dan peserta di dalam kelas yang sama dan melalui jalur 
nonklasikal, berupa kegiatan yang menekankan pada proses pembelajaran di luar kelas 
(BPPK, 2017). Pembelajaran yang dilakukan di luar kelas salah satunya dengan 
pembelajaran jarak jauh dengan metode e-learning plus.  

Mengapa pembelajaran e-learning tersebut diberi tambahan plus karena pembelajaran 

untuk DTSS AR Dasar tersebut tidak hanya hubungan dalam koridor aplikasi saja Namun 
dirancang agar terjadi interaksi antara pengajar (widyaiswara) dengan peserta melalui desain  
classroom yang ada di aplikasi e-learning tersebut. Dengan tambahan menu ini diharapkan 

peserta lebih optimal dalam melakukan selft learning dalam diklat yang menggunakan e-

learning. Apabila peserta belum jelas terhadap modul, bahan ajar ataupun bahan tayang yang 
di share ke dalam pembelajaran e-learning, maka pada saat di  classroom tersebut peserta dapat 

meminta penjelasan atau pengajukan pertanyaan yang juga dapat menjadi penjelasan bagi 
peserta lain yang sedang mengikuti pembelajaran model e-learning tersebut. Tambahan Plus 

yang lain pada DTSS AR tersebut adalah adanya penugasan berupak comprehensive case study 

yang hanya dapat diunduh peserta pada saat hari ujian yang memang dialokasikan waktu 
secara khusus untuk ujian komprehensif berupa studi kasus. Peserta diberikan durasi waktu 
5 jam untuk mengerjakan comprehensive case study dan apabila melebihi durasi waktu tersebut 

maka jawaban peserta secara otomatis tidak dapat terkirim atau tertolak. 
Selama implementasi pembelajaran jarak jauh dengan model e-learning yang di mulai 

pada tahun 2017 terdapat tantangan yang berharga untuk dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan agar implementasi selanjutnya tantangan tersebut dapat dikelola dan 
hambatan yang muncul dapat dikurangi sehingga implementasi e-learning plus dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Tantangan-tantangan ini dapat dikelompokkan 
menjadi tiga dimensi: 

Tantangan Tahap Persiapan 
Model e-learning yang diterapkan pada AR pada awalnya dipicu oleh kebutuhan DJP 

untuk meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan 
tugasnya sebagai AR. Pada saat itu ada lebih dari 1.824 ASN yang bekerja sebagai AR tetapi 
belum mengikuti pelatihan untuk menduduki jabatan sebagai AR yaitu Pelatihan DTSS AR 
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Dasar. Tantangan dalam fase ini meliputi: bagaimana menformulakan DTSS AR Dasar 
klasikal menjadi DTSS AR Dasar e-learning tanpa mengurangi subtansi dari materi yang 

diberikan secara klasikal selama 2 minggu. DTSS AR Dasar klasikal dilakukan selama 2 

minggu pembelajaran dengan 9 mata diklat atau sebanyak 91 jam pelatihan. Tantangan 
terbesar pada tahap ini adalah terdapat 2 mata diklat yang tidak maksimal jika dilakukan 
dengan metode pembelajaran e-learning, yaitu mata diklat praktik penggalian potensi pajak 

dan mata diklat visit dan konseling.  
Dalam pembelajaran secara klasikal, mata diklat praktik penggalian potensi pajak 

memang peserta benar - benar diberikan suatu kasus perpajakan untuk dipecahkan secara 

bersama - sama melalui kerja kelompok kemudian nanti akan dipresentasikan untuk masing 
– masing kelompok dan diberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya 
sehingga terjadi interaksi pembelajaran yang saling mengisi diantar peserta itu sendiri. Mata 
diklat ini tidak dimasukkan dalam mata diklat dalam DTSS AR Dasar e-learning, namun 

sebagai bahan pengayaan peserta tetap diberikan bahan secara paperless yang meliputi modul, 

bahan ajar dan bahan tayang serta video terkait penggalian potensi perpajakan beserta kasus-

kasusnya.  
Mata diklat visit dan konseling pada dasarnya adalah mata diklat yang terkait kegiatan 

komunikasi dengan Wajib Pajak. Melalui mata diklat ini diharapkan peserta diklat ketika 
bekerja sebagai AR dapat menerapkan tiga pilar komunikasi dengan baik. Mata diklat ini 
dalam kelas DTSS AR klasikal, lebih banyak berisi kegiatan praktik komunikasi dengan 
berbagai kasus pajak, berlatih merespon reaksi wajib pajak, dan diberikan juga kesempatan 
untuk saling mengoreksi praktik intrapersonal dari masing – masing peserta diklat, 

bagaimana peserta membangun interpersonal skill dan intra personal skill. Untuk mata diklat 

visit dan konseling tersebut juga tidak disertakan dalam DTSS AR Dasar e-learning, namun 

demikian untuk pengayaan materi peserta terkait komunikasi, peserta tetap mendapatkan 
bahan paperless terkait teknik komunikasi dengan wajib pajak. Dengan demikian maka hanya 

ada 7 mata diklat dengan 68 jamlat e-learning ditambah dengan 20 jamlat forum diskusi online 

pada diklat pada DTSS AR Dasar e-learning. 

Tantangan lain pada tahap persiapan adalah koordinasi dengan pihak-pihak terkait 
dalam diklat tersebut, terutama pihak eksternal yaitu DJP, karena terdapat 2 direktorat yang 
berkaitan dengan peningkatan kompetensi AR, yaitu Direktorat Potensi, Kepatuhan dan 
Pendapatan serta Direktorat Kepatuhan Internal dan Trasformasi Aparatur di DJP. 
Koordinasi dimaksudkan untuk mengintegrasikan materi pembelajaran dengan jenis-jenis 
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kandidat AR dengan mendasarkan pada kamus 
kompetensi jabatan teknis di DJP. Tantangan lain dalam tahap koordinasi ini adalah 
pembahasan penggunaan prasarana teknologi informasi, yaitu dalam menentukan server 
serta laman portal siapa yang akan dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut, 
apakah e-learning tersebut akan dimasukkan ke dalam laman intranet di DJP atau di laman 

KMS milik BPPK, pembahasan ini menjadi menarik mengingat sisi positif dan negatif antara 
kedua opsi pilihan tersebut.  

Distribusi pegawai DJP yang merata secara nasional dari ujung Aceh (KP2KP Sabang) 

hingga di ujung pulau Papua (KPP Pratama Merauke) menjadi tantangan yang perlu 
dipikirkan dengan baik terhadap prinsip accessible pelatihan itu sendiri. Jaminan terhadap 

sistem aplikasi manajemen pengetahuan yang mudah diakses, di mana, kapan dan dari mana 
saja serta tersedia setiap saat perlu dipikirkan. Meletakkan pembelajaran ke dalam dalam 
jaringan intranet milik DJP dapat mengatasi masalah accessible atas pembelajaran tersebut. 

Namun jika diletakkan model pembelajaran e-learning di jaringan intranet DJP maka pihak 

di luar DJP (dalam hal ini BPPK) dari mulai penyelengggara hingga pengajar (widyaiswara) 

akan kesulitan karena tidak memiliki hak akses atas jaringan intranet yang terdapat di DJ, 
karena loginnya menggunakan username dan password masing – masing pegawai DJP. 

Penggunaan Learning Management System (LMS) di server BPPK menimbulkan 
kekhawatiran akan kecepatan akses peserta pada saat mengikuti DTSS AR Dasar E-learning. 

Apalagi banyak konten yang akan dilihat peserta berformat video pembelajaran yang 
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memerlukan kecepatan yang lebih tinggi agar tidak terjadi buffer. Mitigasi risiko terhadap 

tantangan di atas dilakukan dengan memberikan bahan- bahan materi pembelajaran DTSS 
AR Dasar E-learning (bahan dalam bentuk digital) agar dapat di upload juga di portal internal 

DJP (intranet DJP) dengan harapan peserta akan mudah dalam mengakses /mengunduh 
modul, bahan ajar, bahan tayang serta video pembelajaran. Sedangkan untuk registrasi 
peserta dan rangkaian pembelajaran menggunakan LMS BPPK yang berlokasi di 
https://klc.kemenkeu.go.id/. Namun demikian bahan - bahan pembelajaran tersebut juga 
disediakan di laman LMS milik BPPK. Hal ini dimaksudkan agar peserta lebih mudah 
mengunduh materi pembelajaran karena disediakan pilihan yang lebih banyak dalam 

mendapatkan materi pembelajaran. Tantangan yang tidak kalah krusial adalah bagaimana 
menyiapkan desain interface yang tepat termasuk menformulakan format classroom untuk 

berinteraksi antara peserta dengan trainer (widyaiswara). 

Tantangan di Tahap Pelaksanaan 
Pelaksanaan DTSS AR Dasar E-learning dimulai dengan registrasi peserta melalui e-

registration di aplikasi semantik BPPK ( http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id ) dan terdapat 

kontrol berupa riwayat sudah pernah log-in dari peserta. Peserta dapat mengakses bahan 

ajar/tayang maupun forum diskusi. Para peserta diwajibkan untuk mempelajari bahan 
ajar/tayang utama berupa modul yang berekstensi pdf dan slide powerpoint serta bahan 

ajar/tayang dan bahan penunjang berupa video yang sudah ditayangkan (di-upload) di LMS 

yang beralamat di https://klc.kemenkeu.go.id/ di menu courses dalam course catagories Pajak 

dengan nama Pelatihan Teknis Account Representative Dasar E-learning.  

Peserta mempelajari materi pelatihan selama satu minggu sebelum dimulai DTSS AR 

Dasar E-learning. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat mengerjakan pretest dan 

melanjutkan tahapan pembelajaran sesuai mata diklat yang diberikan pada saat e-learning. 

Para peserta diberikan dua pilihan akses atas bahan ajar/tayang yaitu melalui portal intranet 
DJP atau melalui LMS BPPK. Peserta diberikan waktu untuk pembelajaran di  classroom 

online pada setiap hari Jumat di minggu pertama dan di hari Rabu di minggu kedua. Terdapat 

tiga classroom online yang masing – masing kelas diampu oleh seorang widyaiswara dan satu 

orang trainer dari DJP (pegawai Central Tax Analysis). Forum diskusi dilaksanakan selama 

10 jamlat setiap sesinya serta seluruh widyaiswara dan trainer berkumpul dalam satu 
ruangan pada saat pembelajran  classroom online sedang berlangsung. Mereka bertindak 

sebagai problem solver dan leader untuk mengarahkan peserta terhadap pemahaman atas suatu 

materi diklat yang belum mengerti. Selama tahun 2017 telah dilaksanakan sebanyak tujuh 
angkatan dengan data dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Laporan Pelaksanaan DTSS AR (e-learning) Angkatan 1 s.d VII Tahun 2017 

 

Angkatan Waktu  

Pelaksanaan 

Jumlah 

Peserta 

“telah 

mengikuti” 

Ujian 

Susulan 

Mengulang 

Diklat 

Angkatan I 21-31 Agt’17 304 196 77 31 

Angkatan II 4-14 Sept’17 297 175 84 38 

Angkatan III 25 Sept s.d 5 Okt’17 268 239 26 3 

Angkatan IV 9-19 Okt’17 297 228 24 45 

Angkatan V 23 Okt s.d 2 Nov’17 297 238 30 29 

Angkatan VI 6-16 Nov’17 296 262 9 25 

Angkatan VII 20 -30 Nov’17 296 250 22 24 

Jumlah 2.055 1.588 272 195 

 Hingga saat ini DTSS AR Dasar E-learning masih dijalankan oleh Pusdiklat pajak 

sebanyak empat angkatan selama tahun 2018 dan telah berlangsung sebanyak dua angkatan 
selama tahun 2019. Tantangan yang muncul pada saat pelaksanaan pembelajaran DTSS AR 

Dasar E-learning antara lain tantangan demografi peserta yang berasal dari seluruh kantor 

pajak yang ada di Indonesia. Demografi peserta yang beragam ini dihadapkan pada 

https://klc.kemenkeu.go.id/
http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id/
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tantangan akses jaringan internet yang tidak merata disetiap daerah, terutama kantor – 
kantor pajak yang memang sulit untuk mendapatkan akses bandwidth yang baik. Hal ini 

disebabkan karena penggunaan jaringan internet LMS yang dimiliki BPPK bukan 

menggunakan portal jaringan intranet milik DJP, ketidaknyamanan akan semakin terasa 
ketika peserta akan mengunduh video atau melihat secara langung video melalui sambungan 
internet.  
 Tabel di atas memperlihatkan banyaknya peserta yang melakukan ujian susulan 
(16,34%) dan peserta yang mengulang diklat (11,71 %) lebih dikarenakan masalah jaringan 
yang tidak stabil di tempat peserta serta keterbatasan bandwidth dari jaringan LMS yang 

dipergunakan serta adanya pekerjaan kantor yang harus diselesaikan peserta sehingga 
peserta justru mengabaikan diklat yang sedang ia jalani. Peserta yang berjumlah 200 hingga 
300 peserta dalam satu angkatan merupakan jumlah yang signifikan untuk diberikan 
pembelajaran yang benar. Pembagian kelas pada seluruh peserta menjadi tiga kelas 
dimaksudkan untuk membagi tugas antara trainer dan wiyasiwara dalam menangani  

classroom untuk dipergunakan sebagai sarana pengajar menerima pertanyaan dan masukan 

dari peserta. Tantangan yang masih terjadi terkait  classroom adalah peserta masih bisa 
berpindah dari satu  classroom ke classroom yang lain. Jumlah peserta yang demikian banyak 

untuk satu  classroom menyebabkan pembelajaran  classroom online kurang efektif dalam 

pelaksanaannya, banyak peserta hadir hanya sebagai penyimak dan justru banyak peserta 
juga yang mengajukan pertanyaan terkait kasus tugas pekerjaan yang sedang ia laksanakan 
saat itu.  
 Tantangan lain yang banyak menyita perhatian adalah banyaknya peserta yang nyata –

nyata sedang melakukan diklat berbasis e-learning namun atasan yang bersangkutan masih 

memberi pekerjaan rutin di kantor. Kondisi ini menyebabkan diklat yang sedang dijalankan 
oleh peserta menjadi kurang optimal karena peserta tidak dapat berkonsentrasi secara penuh 
untuk membaca modul, bahan ajar dan bahan tayang, hal ini berdampak pada hasil 
komprehensif cases study yang kurang optimal dikerjakan. Tantangan lain dalam 
pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning adalah adanya social culture peserta yang selama 

bekerja masih belum terbiasa / terasa asing / aneh dengan model pembelajaran nonklasikal 
dengan e-learning. Data yang dikumpulkan secara oline melalui 

https://docs.google.com/forms/  menunjukkan kenyataan bahwa peserta lebih nyaman 
dengan diklat berbasis klasikal. Peserta menyatakan tidak bisa fokus dalam melaksanakan 
pembelajaran. Hal ini disebabkan karena peserta saat melakukan e-learning berada di kantor 
dan juga mengerjakan pekerjaan rutin lainnya, permasalahan jaringan internet yang kadang 
kala memgalami hambatan, sulit melakukan pembelajaran komunikasi di e-learning karena 

semestinya ada praktiknya, peserta lebih banyak pasif , sebagian peserta merasa tidak 
menemukan suasana diklat pada e-learning. Sebagian peserta berpandangan bahwa 

pembelajaran dengan e-learning sifatnya monoton, sulit mendapat respon cepat jika ada 

materi yang tidak dimengerti, materi tidak terserap dengan baik, tidak ada sharing 

pengalaman dengan trainer, materi yang dibaca belum tentu mendapat pemahaman yang 
sama, pembahasan kasus yang ada tidak bisa detail, motivasi diri cenderung kurang saat 
melakukan pembelajaran dengan metode tersebut.  
 Apabila peserta diberikan pertanyaan terkait dengan metode yang tepat dalam 
memberikan diklat untuk meningkatkan kompetensi mereka sebagai AR maka data yang 
dihimpun menunjukkan persepsi sebagaimana dalam tabel 2 berikut: 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/
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Tabel 2. Pandangan Peserta Atas Metode Pembelajaran  

 

Jenis Diklat Jumlah Persentase 

Dilaksanakan dengan penggabungan 
klasikal dan e-learning 

104 60,47% 

Dilaksanakan secara blanded learning 
yaitu dengan memperbanyak 
interaksi jarak jauh  

6 3,49% 

Dilaksanakan secara e-learning 

dengan memperbanyak materi dan 
latihan 

6 3,49% 

Dilaksanakan secara klasikal dengan 
menambah jam pembelajaran 

56 32,56% 

Jumlah peserta 172 100% 

 Data di atas menunjukkan bahwa banyak responden yang menginginkan dilaksanakan 

penggabungan diklat AR secara klasikal dan e-learning sebanyak 60,47 % responden. Apabila 

diajukan pertanyaan apabila diklat dilaksanakan dengan menggabungkan metode klasikal 
dengan metode e-learning, maka responden yang memberikan porsi lebih besar di metode 

klasikal sebanyak 135 responden (78,49%). Banyaknya responden yang memilih porsi 
klasikal lebih tinggi dibandingkan dengan porsi e-learning menunjukkan bahwa secara social 

culture peserta masih nyaman menggunakan model pembelajaran klasikal. 

 Aspek social culture dari peserta yang terbiasa menjalankan diklat secara klasikal akan 

memiliki persepsi kurang baik terhadap diklat yang dilaksanakan secara nonklasikal. Data 
indeks kepuasan peserta terhadap diklat berbasis e-learning yang dilaksanakan pada tahun 

2017 menunjukkan hasil sebagai dalam tabel 3. 
 

Tabel 3. Laporan Pelaksanaan DTSS AR (E-learning) Angkatan 1 s.d VII Tahun 2017 

 
Faktor 

Penilaian atas 

Pelayanan : 

Angkatan 

I II III IV V VI VII 

Kurikulum 3.72 3.78 3.6 3.72 3.72 3.55 3.63 

Penyelenggaraan 3.69 3.60 3.69 3.82 3.66 3.55 3.67 

Evaluasi 3.55 3.54 3.23 3.38 3.38 3.35 3.44 

Bahan Ajar 3.57 3.59 3.65 3.88 3.66 3.45 3.69 

Pengajar 3.61 3.47 3.59 3.89 3.69 3.62 3.62 

 Indeks kepuasan peserta di atas belum memenuhi target yang ingin dicapai yaitu 4.3 
(berdasarkan indeks kepuasan pembelajaran klasikal) dalam skala 5. Tantangannya adalah 

bagaimana memperoleh persepsi positif terhadap pelaksanaan DTSS AR Dasar E-learning 

yang akan dijalankan pada tahun – tahun yang akan datang. 

Tantangan di Tahap Akhir Pembelajaran 

Pada tahap akhir pembelajaran peserta dievaluasi dengan ujian komprehensif. 
Pertanyaan komprehensif diunggah pada akhir pembelajaran secara bersamaan dan 
diberikan 5 jam untuk menyelesaikan dan mengirim lembar jawaban melalui email. 
Tantangan pada tahap ini adalah diketemukannya berapa kondisi di mana peserta e-learning 

bekerja bersama – sama dalam satu kantor untuk mengerjakan soal komprehensif. Beberapa 
peserta menyatakan bahwa mereka gagal mengunduh file pertanyaan komprehensif pada 
saat ujian, sehingga peserta merasa dirugikan dengan lamanya waktu untuk mengunduh 
soal, sehingga waktu untuk mengerjakan soal menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena akses 
ke halaman pada LMS yang terlalu ramai, dilakukan secara bersamaan pada saat yang sama 
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dilakukan oleh seluruh oleh peserta pelatihan. Namun demikian, comprehensive case study 

bukan satu-satunya evaluasi yang diberikan kepada peserta, evaluasi lain adalah tingkat 
kehadiran berdasarkan e-registrasi melalui aplikasi semantik BPPK 

(http://semantik.bppk.kemenkeu.go.id), evaluasi dari jawaban pre test di awal pembelajaran 

dan evaluasi post tes yang dikirim pada akhir kursus pelatihan. 

Tantangan berikutnya adalah tingkat kelulusan rata-rata 77,27% jika parameter 
kelulusan digunakan. Ada banyak faktor yang menyebabkan tingkat kelulusan menjadi 
kurang dari 80% persen, antara lain, peserta menjadi tidak fokus dalam melakukan 
serangkaian kegiatan e-learning karena masih adanya beban kegiatan kantor seperti adanya 

pekerjaan yang jatuh tempo, atasan yang tetap meminta penyelesaian suatu tugas meskipun 
ia sedang melaksanakan diklat. 

Kesimpulan  

Peralihan metode pembelajaran dari klasikal menjadi nonklasikal berbasis e-learning 

adalah suatu keniscayaan di era tranformasi teknologi saat ini. Semangat efisiensi dalam 

penggunaan sarana dan prasarana, anggaran serta terbatasnya pengajar menyebabkan 
semangat untuk memperbesar porsi pembelajaran berbasis e-learning semakin besar. 

Peralihan metode pembelajaran pada DTSS AR Dasar klasikal menjadi DTSS AR 
Dasar e-learning lebih didorong oleh tuntutan kebutuhan user/DJP untuk meningkatkan 

kompetensi SDM yang ada di DJP disamping keterbatasan sarana, prasarana, dan anggaran 
serta tenaga pengajar. 

Peralihan metode pembelajaran pada DTSS AR Dasar klasikal menjadi DTSS AR 
Dasar e-learning menghadapi tantangan baik itu tantangan di tahap persiapan terkait 

koordinasi, penyiapan user interface, sarana dan prasarana pendukung terutama IT yang akan 

dipergunakan. Tantangan ditahap pelaksanaan lebih pada persoalan social culture dari 

pegawai yang tidak terbiasa dengan model pembelajaran e-learning  serta tantangan akan 
akses atas jaringan dan pemberian pemahaman atasan atas posisi diklat pada pegawainya 
sedangkan tantangan di tahap akhir pelaksanaan merupakan dampak dari rangkaian 

tantangan sebelumnya yaitu tidak optimal evaluasi pembelajaran untuk dapat dilaksanakan 
dan adanya peserta yang mengerjakan tugas komprehensif secara bersama – sama di tempat 
kerja.  

E-learning plus yang dijalankan sesungguhnya telah menyelesaikan permasalahan user 

akan kebutuhan peningkatan kompetensi dari SDMnya, namun demikian untuk lebih 
mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran e-learning plus maka sebagai penyempurnaan 

dalam penyelenggaran e-learning agar image positif peserta meningkat atas pelaksaanaa diklat 

dengan metode e-learning maka di perlukan perbaikan atas kualitas jaringan di peserta dan di 

pengelola, perbaikan user interface pada saat diskusi online tidak semata dengan chat room 

namun dapat digabung dengan live video streaming dari pengajarnya sehingga interaksi bisa 

terbangun dengan lebih baik. Menyajikan mata diklat praktik penggalian potensi dan 
komunikasi dengan penugasan dalam bentuk video agar peserta mempraktikkan ilmu yang 
telah diajarkan. Pembelajaran e-learing plus ditingkatkan dengan memberikan tambahan jam 

real time atau live dalam bentuk diskusi kasus perpajakan dan pada saat praktik komunikasi 
atau praktik pembahasan bedah kasus. Terhadap materi pembelajaran yang tidak optimal 
disampaikan secara online misalnya teknik komunikasi saat visit/kunjungan, komunikasi 

saat konseling dengan Wajib Pajak maka peserta diberikan penugasan tambahan berupa 
action learning untuk praktik / role play terkait kasus dan dikirim hasilnya dalam bentuk video. 

Agar peserta dapat berkonsentrasi melaksanakan diklat secara e-learning di kantor, maka 

atasan tidak memberikan penugasan yang dapat mengganggu kualitas pelaksanaan e-learning 

dari pegawai tersebut.  
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Sebagai Model Pembelajaran Di Era Digital Bagi Peserta Milenial 
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(BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta. E-mail : missdcy@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Di era revolusi industri 4.0 yang dipopulerkan oleh Jerman dan society 5.0 yang diproklamirkan oleh 

Jepang hampir semua aktivitas manusia berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Terlebih 
lagi dalam lingkup pelatihan yang merupakan pendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM). 
Model pembelajaran konvensional sudah mulai ditinggalkan dan beralih pada sistem kombinasi 
(blanded learning) dan sistem online (e-learning) atau dalam jaringan (daring). Paper ini membahas 
tentang pengembangan model Pelatihan Teknis Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja 
(PKBR) yang menggunakan sistem daring. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui hasil 

pelaksanaan Pelatihan Daring PKBR tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Bidang Pelatihan dan 
Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta serta mengetahui aspek-aspek yang 
perlu ditingkatkan dilihat dari sisi penyelenggaraan, fasilitator dan peserta untuk perbaikan 
penyelenggaraan pelatihan selanjutnya. Metode yang digunakan adalah observasi berperan serta 
(participant observation) dan analisis data sekunder (ADS). Hasil dari penelitian diketahui bahwa 
peserta mengalami peningkatan pengetahuan dengan progres nilai 1,85. Dalam skala 1-5 penilaian 
penyelenggaraan 4,17 dan fasilitator 3,97 sehingga bisa disimpulkan bahwa pelatihan telah terlaksana 

dengan baik. Aspek penyelenggaraan yang masih perlu ditingkatkan yaitu kondisi pembelajaran daring 
atau e-learning saat sedang digunakan. Sedangkan aspek fasilitator yang masih perlu ditingkatkan 
yaitu kinerja fasilitator dalam manajemen kelas dan kinerja fasilitator dalam kesesuaian jawaban atas 
pertanyaan peserta. Sementara dari sisi peserta diketahui bahwa peserta belum terbiasa dengan sistem 
pelatihan daring sehingga perlu melakukan pembiasaan. 

 

Kata Kunci: daring, pelatihan, PKBR 

 

Pendahuluan 

Keluarga menjadi kunci keberlanjutan generasi dan generasi berkualitas lahir dari 

keluarga yang berkualitas. Membentuk keluarga berkualitas perlu dilakukan perencanaan 
yang matang. Remaja sebagai calon orangtua diharapkan merencakanan kehidupan 
berkeluarga sehingga mampu membangun keluarga berkualitas dan menghasilkan 
keturunan yang berkualitas. Pembinaan ketahanan remaja dilakukan dengan memberikan 
akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga (UU 
52, 2009). Pembinaan remaja ini tidak boleh terlewatkan sehingga menjadi salah satu 
program prioritas nasional (Pro PN) pada pemerintahan Presiden Jokowi. Outcome dari 

pembinaan ketahanan remaja adalah terbentuknya generasi berencana (GenRe) yaitu remaja 
yang memiliki perencanaan dalam mempersiapkan dan melewati transisi kehidupan remaja 
dengan mempraktikkan hidup bersih dan sehat, melanjutkan pendidikan, memulai berkarir, 
menjadi anggota masyarakat yang baik, serta membangun keluarga yang berkualitas 
(BKKBN, 2019).  

Dalam merencanakan kehidupan berkeluarga, remaja perlu dibekali dengan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai. Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional (BKKBN) mengakomodir isu tersebut dengan menetapkan program 
Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR) yang dilaksanakan dari tingkat 
pusat sampai dengan daerah yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Bidang Pelatihan dan 
Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berkontribusi dengan 
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mengadakan Pelatihan Daring PKBR 2019. Kurikulum Pelatihan PKBR dikembangkan 
dengan pendekatan ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) yang 

dalam virtual identik dengan Instructional System Development (ISD) yang sistematis (Molenda, 

2015). Pendekatan ini diharapkan dapat memberi hasil yang optimal dengan menangkap 
kebutuhan dan masalah sejak awal serta mengurangi biaya dan waktu yang dikeluarkan. 
Berdasarkan analisis, pelatihan PKBR sangat dibutuhkan dan permintaan masyarakat cukup 
tinggi, sementara tidak tersedia anggaran untuk menyelenggarakan pelatihan PKBR secara 
konvensional. Disamping itu, hanya ada satu Widyaiswara yang telah dilatih sebagai 
fasilitator program PKBR dan sasaran pelatihan merupakan generasi yang melek teknologi.  

Dengan demikian model pelatihan dalam jaringan (daring) atau dikenal juga dengan 
istilah e-learning ini dinilai paling sesuai dengan kondisi sasaran maupun penyelenggara. 

Pembelajaran daring bermanfaat untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan 
dengan memanfaatkan multimedia secara efektif sekaligus menekan biaya penyelenggaraan 
melalui pemanfaatan sumber daya bersama (Bilfaqih & Qomarudin, 2012). Pelatihan Daring 
PKBR 2019 menggunakan MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) 

sebagai Learning Management System (LMS). Penggunaan MOODLE dipilih karena free 
sehingga tidak memerlukan biaya dan open source software (OSS)  sehingga dapat dimodifikasi 

sesuai dengan kebutuhan institusi atau pengguna. Penelitian komparasi yang dilakukan oleh 
(Kumar, Gantokiya, & Dutta, 2011) terhadap beberapa LMS menyimpulkan bahwa 
MOODLE adalah pilihan yang terbaik. Pelatihan Daring PKBR 2019 telah selesai 
dilaksanakan sebanyak 1 angkatan pada tanggal 13-20 Oktober 2019. Paper ini akan 

membahas hasil dari Pelatihan Daring PKBR 2019 serta aspek-aspek yang masih perlu 
ditingkatkan baik dari sisi penyelenggaraan, fasilitator maupun peserta sebagai dasar 
perbaikan untuk penyelenggaraan pelatihan berikutnya. 

 

Kajian Pustaka 

Suatu program pelatihan pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan pesertanya. Agar mencapai hasil yang optimal maka 
perlu ditentukan model pembelajaran yang akan diterapkan pada program pelatihan tersebut 
dengan mempertimbangkan potensi maupun kondisi yang dimiliki oleh penyelenggara 
maupun peserta sebagai sasaran pelatihan. Model pembelajaran merupakan kerangka 
konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan 
pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (Arends, 2008) model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk didalamnya tujuan 
pembelajaran, tahapan dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan 
pengelolaan kelas. Dalam program pelatihan model pembelajaran berfungsi sebagai 
pedoman bagi perancang pembelajaran termasuk fasilitator untuk merencanakan dan 
melaksanakan aktivitas pembelajaran. 

Model pembelajaran daring atau e-learning berbeda dengan model pembelajaran 

tradisional atau konvensional yang menggunakan sistem tatap muka dan menitikberatkan 
pada peran fasilitator. Pada model pembelajaran daring tidak ada tatap muka antara peserta 
dan fasilitator sehingga peserta dituntut untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. 
Komunikasi, konsultasi dan diskusi dilakukan secara non tatap muka melalui sistem daring. 
Karakteristik dari pembelajaran daring atau e-learning yang dikemukakan oleh (Rusman dkk, 

2011) antara lain meliputi: interaktivitas (interactivity); kemandirian (independency); 

aksesibilitas (accessibility); dan pengayaan (enrichment). Model pembelajaran secara daring 

memiliki kelebihan diantaranya yaitu pembelajaran bersifat terpusat dan melatih 
kemandirian peserta, waktu dan tempat yang fleksibel, biaya yang terjangkau serta akses 
yang tidak terbatas dalam perkembangan pengetahuan (Pangondian, Santoso, & Nugroho, 
2019). Selanjutnya (Irawan & Surjono, 2018) berpendapat bahwa di dalam e-learning terdapat 

kombinasi antara informasi, interaksi dan komunikasi agar pembelajaran dapat lebih terbuka 
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dengan serangkaian aktivitas seperti merumuskan, mengorganisir dan menciptakan 
pengalaman belajar yang lebih bebas.  

Berdasarkan studi yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat 3 hal 
yang dapat memberikan efek terkait pembelajaran secara daring (Dillon & Gunawardena, 
1995) yaitu: a) Teknologi, secara khusus pengaturan jaringan harus memungkinkan untuk 
terjadinya pertukaran sinkronisasi dan asinkronisasi, siswa harus memiliki kemudahan 
dalam mengakses; b) Karakteristik pengajar, pengajar memainkan peran sentral dalam 
efektivitas pembelajaran secara daring, penerapan instruksional teknologi dari pengajar akan 
menentukan efek pada pembelajaran, siswa yang hadir dalam kelas dengan instruktur yang 
memliki sifat positif terhadap pendistribusian suatu pembelajaran dan memahami teknologi 
akan cenderung menghasilkan suatu pembelajaran yang lebih positif. Oleh (Lee-Post, 2009) 
keberhasilan dalam e-learning didefinisikan sebagai konstruksi multi-faceted yang bisa dinilai 

sepanjang enam dimensi yang meliputi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 
penggunaan, kepuasan pengguna dan manfaat yang diperoleh. 

Generasi yang lahir di era digital merupakan generasi milenial yang sangat familiar 

dengan TIK atau bisa disebut sebagai digital native yaitu generasi yang lahir setelah tahun 

1980 dan dibesarkan pada lingkungan yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan 
sehari-hari serta memiliki keterampilan teknologi berbeda dari generasi sebelumnya. Istilah 
ini pertama kali diungkapkan oleh (Prensky, 2001) yang menyebut bahwa generasi ini 
merupakan “penutur asli” dari bahasa digital komputer, permainan video dan internet. 
Menurut (Lyons, 2003), generasi ini memiliki karakteristik antara lain adaptif terhadap 

perubahan, nyaman dengan teknologi baru dan saling terhubung. Hal ini selaras sengan 
penelitian (Ali & Purwandi, 2017) yang menemukan bahwa generasi milenial di Indonesia 
memiliki tiga karakteristik utama yaitu: connected; creative; confidence (3c). Mereka aktif 

berselancar di media sosial dan internet, kaya akan ide dan gagasan sekaligus mampu 
mengkomunikasikan ide tersebut dengan baik dan berani mengemukakan pendapat bahkan 
tidak sungkan berdebat di media soisal. Dengan demikian pelatihan di era digital dengan 
peserta para milenial lebih tepat menggunakan konsep pelatihan non tatap muka atau 

menggunakan sistem daring. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode observasi berperan serta (participant observation) 
dan analisis data sekunder (ADS). Menurut (Sugiyono, 2018) teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses 
kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Lebih lanjut 
disampaikan bahwa dalam observasi berperan serta, peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-
hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 
melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data dan 
ikut merasakan suka dukanya. Metode ini dipilih karena peneliti juga sebagai fasilitator 

dalam Pelatihan Daring PKBR 2019. Terdapat kelebihan maupun kekurangan pada metode 
observasi berperan serta ini, kelebihannya peneliti dapat benar-benar memahami objek yang 
sedang ditelitinya karena terlibat langsung proses kegiatannya, sedangkan kelemahannya 
peneliti menjadi bagian yang diteliti sehingga terkadang mengaburkan objektifitasnya. 
Selanjutnya metode analisis data sekunder menurut (Andrews et al, 2012) merupakan 
pemanfaatan data yang sudah ada baik berupa hasil penelitian maupun data dokumenter 
administratif kelembagaan. (McCaston, 2005) menyatakan bawha analisis data sekunder itu 

mencakup dua proses pokok, yaitu mengumpulkan data dan menganalisisnya. Menurut 
(Boslaugh, 2007), melakukan penelitian analisis data sekunder dapat dilakukan dengan dua 
pendekatan yaitu: 1) dimulai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) kemudian 
dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder yang relevan; 2) dimulai dengan 
mengumpulkan data sekunder, lalu ditelaah untuk mencermati variabel-variabel (aspek-
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aspek) apa saja yang ada dalam data tersebut untuk kemudian dimunculkan pertanyaan 
penelitian (rumusan masalahnya) dengan menghubungkan berbagai aspek (variabel) 
tersebut. Peneliti menggunakan pendekatan pertama dengan menentukan pertanyaan 

penelitian terlebih dahulu kemudian mengumpulkan dan menelaah data sekunder berupa 
dokumen-dokumen pelatihan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan 
penelitian yaitu hasil dari Pelatihan Daring PKBR 2019 serta aspek-aspek yang masih perlu 
ditingkatkan. Penelitian dilakukan pada minggu I s.d II November 2019 di Bidang Pelatihan 
dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Pelatihan daring PKBR dilaksanakan dengan dasar UU 52 tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga khususnya pasal 48 yang 
menyebutkan bahwa pembinaan ketahanan remaja dilakukan dengan memberikan akses 
informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga. Kurikulum 

Pelatihan PKBR telah dikembangkan sesuai dengan muatan wajib dari BKKBN Pusat dan 
kebutuhan sasaran. Tujuan umum dari pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, 
sikap dan keterampilan peserta tentang penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi 
remaja, dengan tujuan khusus yaitu meningkatkan pemahaman peserta tentang 
pengembangan karakter, keterampilan hidup (life skill), kesehatan remaja dan perencanaan 

berkeluarga (BKKBN-DIY, 2019). Peserta pelatihan adalah remaja berusia 10-24 tahun dan 
belum menikah, serta memenuhi kualifikasi khusus yang meliputi: a) merupakan anggota 
kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R); b) belum pernah mengikuti 
pelatihan Teknis PKBR; c) memiliki keseriusan untuk mengikuti pelatihan sesuai prosedur 
dari awal sampai dengan selesai; dan d) bersedia mensosialisasikan materi pelatihan kepada 
remaja lainnya. Harapannya Pelatihan Daring PKBR 2019 ini dapat memberikan efek 
domino yang bersifat positif karena setelah mengikuti pelatihan peserta dapat 
menyampaikan materi yang telah dipelajari kepada anggota PIK R dan remaja lainnya yang 

belum terpapar. 

Metode pembelajaran dalam pelatihan daring ini mengacu pada prinsip 
pembelajaran tuntas yang mencakup: pembelajaran mandiri, penugasan, diskusi, kuis, 
konsultasi dan evaluasi. Materi dan pengalaman belajar yang diberikan dalam Pelatihan 
Daring PKBR 2019 ini adalah sebagaimana dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Materi Pelatihan Daring PKBR 2019 

 
Modul Materi Pokok Sub Materi Pokok 

Modul 1 
Kembangkan 

Karaktermu 

1. Pengembangan Karakter 1. Membangun Mimpi Remaja 
2. Nilai Kehidupan 

3. Gender 
4. Memahami Perasaan 

2. Keterampilan Hidup (Life 
Skill) 

1. Keterampilan Komunikasi 

2. Keterampilan Literasi 
3. Hubungan Pertemanan 
4. Hubungan Keluarga 
5. Hubungan Komunitas 

Modul 2 
Rencanakan Masa 
Depanmu 

1. Kesehatan Remaja 1. Pubertas 
2. Seksualitas 
3. Reproduksi 

4. Kesehatan dan Gizi Remaja 
5. Perilaku Berisiko 
6. Tindakan Berbahaya 

2. Perencanaan Berkeluarga 1. Kesiapan Berkeluarga 

2. Tugas Perkembangan dan Fungsi Keluarga 
3. Pengasuhan Keluarga Sehat 
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Pengumuman tentang pembukaan kelas Pelatihan Daring PKBR 2019 
disebarluaskan melalui media sosial baik itu instagram, facebook, maupun whatsapp. Digital 

flyer juga dikirimkan ke grup-grup media sosial agar dapat mencapai sasaran yang lebih luas. 

Animo masyarakat cukup besar bahkan beberapa peminat berasal dari luar DIY. 
Pendaftaran awal dilakukan melalui pengisian dan pengiriman google form sebagai alat seleksi 

agar peserta yang diundang sesuai dengan kriteria. Sampai dengan batas akhir pendaftaran 
terdapat 82 pendaftar yang seluruhnya diundang untuk masuk dalam Pelatihan Daring 
PKBR 2019. Peserta diminta melakukan enroll secara mandiri setelah menerima email kode 

enrollment. Namun ternyata dari 82 peserta yang diundang hanya 46 yang melakukan 

enrollment sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Permasalahan yang terjadi pada 

tahap ini yaitu terjadinya keterlambatan atau kegagalan penyampaian informasi melalui 
email karena email yang dituliskan oleh peserta beberapa tidak valid sehingga penyelenggara 
harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Selain itu beberapa peserta masih kebingungan 
untuk melakukan enrollment sehingga banyak yang bertanya kepada penyelenggara. 

Menyikapi permasalahan ini penyelenggara menindaklanjuti dengan menghubungi peserta 

secara pribadi melalui whatsapp.  

Peserta diwajibkan mengikuti setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan ketentuan 
yang telah dicantumkan dalam panduan pelatihan yang telah tersedia di LMS. Untuk dapat 
beralih pada tahap selanjutnya peserta harus memenuhi prasyarat yaitu menyelesaikan tahap 
sebelumnya. Berikut ini jadwal kegiatan (rundown) Pelatihan Daring PKBR 2019, dalam 

tabel 2. 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pelatihan Daring PKBR 2019 
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  Bagi peserta yang tidak dapat memenuhi prasyarat tidak dapat melanjutkan pada 
tahap berikutnya. Pada tahap ini juga terdapat permasalahan yaitu beberapa peserta belum 
paham dan masih bingung dengan sistem pelatihan daring ini sehingga banyak pertanyaan 

yang ditujukan kepada penyelenggara. Dengan kondisi ini penyelenggara berinisiatif 
membentuk whatsapp group (WAG) untuk mengakomodir pertanyaan-pertanyaan peserta 

terkait administrasi dan penyelenggaraan pelatihan sehingga setiap pertanyaan dan jawaban 
dapat diikuti oleh seluruh peserta. Melalui WAG ini berulang kali penyelenggara 
menyampaikan agar peserta membuka frequently asked questions (FAQ) supaya tidak ada 

duplikasi pertanyaan. WAG ini juga menjadi alat kontrol untuk memantau dinamika peserta 

termasuk mengingatkan jadwal kegiatan peserta agar setiap tahapan tidak terlewatkan 
karena merupakan prasyarat untuk beralih pada tahap berikutnya.  

Setelah mengunduh modul peserta dapat mempelajarinya secara mandiri. Apabila 
ada hal yang kurang dipahami maka peserta dapat menyampaikan pertanyaan kepada 
fasilitator melalui forum diskusi. Dalam forum diskusi ini secara berkala fasilitator 
memberikan apresiasi dan menanggapi pertanyaan peserta. Selain menyampaikan 

pertanyaan peserta juga dapat memberikan pendapat dan menanggapi pertanyaan 
temannya. Dengan demikian komunikasi dapat berjalan dua arah sebagaimana diskusi yang 
dilakukan secara tatap muka. Dalam forum diskusi dapat terlihat peserta yang sangat aktif, 
cukup aktif dan kurang aktif. Peserta mampu mengungkapkan pertanyaan maupun pendapat 
yang kritis dan dapat memancing diskusi yang menarik. Ketika peserta terlihat kurang aktif 
dalam forum diskusi fasilitator segera menstimulasi peserta sehingga peserta kembali aktif. 
Agar pemahaman peserta terhadap materi lebih dalam dan komprehensif maka penugasan 

diberikan per sub materi pokok. Dalam penugasan dapat terlihat bahwa peserta benar-benar 
serius mengerjakan tugas bukan sekedar memebuhi kewajiban atau prasyarat saja. Masing-
masing modul diakhiri dengan kuis yang terdiri dari 10 nomor soal dari bank soal sehingga 
setiap peserta akan mengerjakan soal yang berbeda karena telah teracak oleh sistem. Peserta 
diberi dua kali kesempatan untuk mengerjakan kuis kemudian diambil nilai rata-rata. Kuis 
ini selain untuk mengukur tingkat penyerapan materi oleh peserta juga untuk mengingatkan 

materi yang telah dipelajari. Dengan dua kali kesempatan pengerjaan maka semakin banyak 
materi yang dibaca ulang sehingga diharapkan peserta semakin memahami dan mengingat.  

Pada akhir pelatihan dilakukan evaluasi pemahaman (post test) peserta untuk 

membandingkan tingkat pemahaman materi pelatihan saat sebelum dengan sesudah 
mengikuti pelatihan. Dalam skala 1-10 rata-rata nilai pre test adalah 7,21 dengan nilai 

tertinggi adalah 8,4 dan nilai terendah 5,6. Sementara rata-rata post test adalah 9,06 dengan 

nilai tertinggi adalah 10 dan nilai terendah 7,6. Dengan demikian terdapat peningkatan 
pemahaman materi pelatihan sejumlah 1,85.  Peserta yang berhasil menyelesaikan seluruh 
tahap pembelajaran serta mencapai standar penilaian yaitu 6,20 diberikan sertifikat 
elektronik (e-certificate) yang dapat diunduh secara mandiri. Namun sangat disayangkan, 

dalam proses pelatihan jumlah peserta terus mengalami penurunan. Terdapat peserta yang 
berhenti atau mengundurkan diri karena kendala waktu dan kendala teknis sehingga tidak 
mampu mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Hal ini sangat mengejutkan karena ternyata 

peserta milenial-pun mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran sistem daring. 
Temuan ini bisa menguatkan penelitian (Akcayir, Dundar, & Akcayir, 2016) yang 
menemukan fakta bahwa digital native adalah mereka yang menginvestasikan waktu dan 

upaya untuk belajar menggunakan teknologi digital serta menghasilkan pengalaman yang 
diperlukan sehingga tidak semata-mata ditentukan dari usia atau tahun kelahiran. Dari 46 
peserta pelatihan hanya 20 peserta yang berhasil memperoleh sertifikat dengan beragam usia 
dan latar belakang aktivitas, mulai dari pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 
mahasiswa, bahkan ada yang sudah bekerja. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 
(Algahtani, 2011) yang salah satunya menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan respon 
peserta yang dikaitkan dengan usia dan spesialisasi. Peserta yang belum berhasil 
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menyelesaikan pelatihan sehingga tidak memperoleh sertifikat tetap dimotivasi agar 
mencoba lagi pada pelatihan yang akan datang.  

Sebelum dapat mengunduh e-certificate peserta diwajibkan untuk melakukan 

penilaian terhadap fasilitator dan penyelenggaraan Pelatihan Daring PKBR 2019 dengan 
mengisi instrumen yang telah tersedia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelatihan ini. 
Penilaian ini akan dianalisis dan menjadi masukan berharga bagi fasilitator maupun 
penyelenggara agar pelatihan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Berikut ini 
tabel penilaian fasilitator dan penyelenggaraan yang mencakup aspek yang dinilai/indikator 
penilaian serta rata-rata nilainya dalam skala 1-5 dengan kategori 1=tidak baik; 2=kurang 

baik; 3=cukup baik; 4=baik; 5=sangat baik, dalam tabel 3 dan tabel 4. 

 

Tabel 3. Penilaian Penyelenggaraan 

 
 

Tabel 4. Penilaian Fasilitator 

 
 

Pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata penyelenggaraan maupun 

fasilitator mendekati angka 5 yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan dan fasilitator 
dinilai relatif baik oleh peserta. Rata-rata nilai penyelenggaraan 4,17 termasuk dalam 
kategori baik dengan nilai tertinggi pada aspek manfaat pelatihan dalam kegiatan sehari-hari 
dan aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah kondisi pembelajaran daring atau e-learning 

saat sedang digunakan meskipun sudah masuk pada kategori cukup baik. Penyelenggara 
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sebelumnya telah mengikuti Training Of Course (TOC) sehingga telah dilatih untuk 

menerapkan pelayanan prima dalam setiap penyelenggaraan pelatihan. Sementara rata-rata 
nilai fasilitator 3,97 termasuk dalam kategori cukup baik dengan nilai tertinggi pada aspek 

kinerja fasilitator dalam ketepatan waktu serta aspek yang masih perlu ditingkatkan yaitu 
kinerja fasilitator dalam manajemen kelas dan kinerja fasilitator dalam kesesuaian jawaban 
atas pertanyaan peserta. Fasilitator sebelumnya telah mengikuti workshop untuk melakukan 
fasilitasi PKBR namun dalam bentuk konvensional. Model pembelajaran daring ini 
merupakan bentuk inovasi yang dikembangkan. Pelatihan Daring PKBR 2019 ini sekaligus 
menjadi uji coba pengembangan kurikulum PKBR yang disusun oleh Bidang Latbang 

Perwakilan BKKBN DIY dan masih dalam tahap penyempurnaan.  

 

Kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa dalam skala 1-10 peserta mengalami 
peningkatan pengetahuan dengan progres nilai 1,85. Kemudian dalam skala 1-5 penilaian 

penyelenggaraan 4,17 dan fasilitator 3,97 sehingga bisa disimpulkan bahwa pelatihan telah 
terlaksana dengan baik. Aspek penyelenggaraan yang masih perlu ditingkatkan yaitu kondisi 
pembelajaran daring atau e-learning saat sedang digunakan. Sedangkan aspek fasilitator yang 

masih perlu ditingkatkan yaitu kinerja fasilitator dalam manajemen kelas dan kinerja 
fasilitator dalam kesesuaian jawaban atas pertanyaan peserta. Dari sisi peserta diketahui 
bahwa peserta kurang teliti dan belum terbiasa atau familiar dengan sistem pelatihan daring.  

Saran yang dapat penulis sampaikan bagi penyelenggaraan adalah: 1) perlu dibuat 
otomatisasi pendaftaran ke sistem pelatihan daring; 2) memastikan peserta telah membaca 
panduan dan FAQ; 3) membuat whatsapp group (WAG) sejak awal untuk mengontrol 

keaktifan peserta dan mengakomodir peserta yang belum familiar dengan sistem pelatihan 
daring. Saran bagi fasilitator yaitu agar memperbanyak referensi dan jam terbang dalam 
fasilitasi pelatihan sistem daring. Sedangkan saran bagi peserta yaitu agar peserta 
membiasakan pelatihan dengan sistem daring, mencermati petunjuk dan panduan yang telah 

disediakan, serta meningkatkan kemandirian belajar karena ke depan model pelatihan 
konvensional atau tatap muka akan mulai ditinggalkan dan digantikan dengan pelatihan 
daring atau e-learning. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berarti untuk perbaikan 
penyelenggaraan pelatihan selanjutnya yang menggunakan sistem daring. Beberapa 
kekurangan dapat segera ditindaklanjuti dengan solusi yang efektif. Sementara aspek yang 

sudah baik dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan lagi agar lebih memuaskan. 
Dengan upaya penyempurnaan, model pembelajaran sistem daring pada Pelatihan PKBR 
ini dapat menjadi prototype untuk diterapkan di tempat lain sehingga dapat menghemat 

pengeluaran anggaran dan dapat mencapai sasaran yang jauh lebih luas.  

Ucapan terima kasih  

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk pimpinan yang telah memfasilitasi 
penyusunan paper ini, rekan kerja yang menjadi rekan diskusi dan juga peserta pelatihan 
yang menjadi bagian dari objek penelitian, serta seluruh pihak yang telah mendukung 
terselesaikannya paper ini. Tak lupa kepada segenap keluarga yang selalu memberikan 
motivasi dan semangat yang sangat berarti. Semoga semua memperoleh hasil yang terbaik 
dan dapat meraih kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Tuhan memberkati. 
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Evaluasi Implementasi Pelatihan Disain Grafis Dan Multimedia  

Di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta 
 

Aniek Juliarini, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. E-Mail :ajuliarini@gmail.com 

Purjono, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. E-Mail : purjono@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Pada era revolusi industri saat ini, penguasaan teknologi informasi merupakan syarat mutlak bagi 

organisasi untuk menunjang tugas dan fungsinya. Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia (DGM) 
di Balai Diklat Keuangan (BDK) Yogyakarta bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, 
serta sikap dan perilaku pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat desain grafis dan 
multimedia.Materi ini penting untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Pelatihan DGM 
menerapkan model pembelajaran 10% formal learning, 20% social learning, dan 70% experimental 
learning.Evaluasi implementasi pelatihan ini dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif. Data 

penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh dari kuisioner dan wawancara langsung, dan data 
sekunder. Metode evaluasi menggunakan model Kirkpatrick. Hasil evauasi level 1 menunjukkan bahwa 
Pelatihan DGM di BDK Yogyakarta Tahun Anggaran 2018 sudah diorganisir dengan sangat baik 
dalam layanan komite, ketersediaan infrastruktur, dan kompetensi pengajar. Evaluasi level 2 
menunjukkan hasil evaluasi belajar peserta sangat baik. Pada evaluasi level 3, responden diambil 
dengan metode 3600, sebagian besar menyatakan sangat setuju bahwa Pelatihan DGM berkontribusi 
pada peningkatan kompetensi alumni. Disimpulkan bahwa Pelatihan DGM sangat diperlukan bagi 
pegawai Kementerian Keuangan untuk mendukung bidang tugasnya terutamadalam era Revolusi 
Industry 4.0 dan menyongsong era society 5.0 saat ini. Disarankan dalam evaluasi implementasi 
pembelajaran menggunakan metode 3600 dan dengan sampel yang cukup.  

 

Kata Kunci: Evaluasi Pelatihan, Kircpatrick, Pelatihan Disain Grafis dan Multimedia.  

 

Pendahuluan 

       Era revolusi industry 4.0 dan menyongsong era society 5.0 telah mendorong organisasi 

untuk menyesuaikan diri dengan menggunakan teknologi informasi dalam pelaksanaan 

bidang tugasnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan teknologi informasi telah 

memacu efisiensi dan efektifitas kinerja organisasi. Selain itu, teknologi informasi dapat 

menyediakan akses informasi dan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih efisien, 

serta tersedia selama 24 jam. Penggunaan teknologi informasi sebagai suatu aset yang 

strategik dalam mendesain dan mengelola organisasi, serta dapat membuat organisasi lebih 

responsif, fleksibel, efisien dan bahkan organisasi dalam posisi ofensif, namun dalam 

penerapannya tidak selalu berhasil (Rusilowati, 2015). Oleh karena itu penguasaan dan 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai media untuk 

mempermudah akses informasi menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan daya saing 

bangsa, dan negara di kancah internasional (Suyatman, 2013). Di samping itu, selain 

penyediaan sarana prasarana terkait teknologi informasi, penyiapan sumber daya manusia 

yang menguasai TIK pun menjadi satu hal penting.  

       Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang menguasai TIK organisasi dapat 

menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan agar para pegawai memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan tertentu untuk menunjang tugasnya sehingga membantu 

tercapainyai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya 

terpenting dari suatu organisasi. Sebuah organisasi, bahkan dengan teknologi dan peralatan 

terbaik sekalipun, tanpa staf  yang terlatih, trampil, serta memiliki integritas dan motivasi, 

tidak akan dapat mencapai kesuksesan. Karyawan hari ini sangat membutuhkan pembaruan 

mailto:ajuliarini@gmail.com
mailto:purjono@gmail.com
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pengetahuannya jika organisasi ingin mendapatkan kinerja terbaik darinya. Ini sering 

diperdebatkan bahwa pelatihan harus dimasukkan ke dalam sistem yang formal dan 

sistematis jika tujuan karyawan dan korporasi harus dicapai (Mansour, Fahd, & Arabia, 

2013).  

       Saat ini, Kementerian Keuangan sedang menghadapi tuntutan yang tinggi dan sifatnya 
masif  terkait dengan keterbukaan informasi dan pelayanan prima. Para stakeholder 

Kementerian Keuangan seperti wajib pajak, pengguna jasa kepabeanan, instansi-instansi 

pemerintah pengguna dana pendapatan dan belanja Negara menghendaki agar Kementerian 

memberi pelayanan yang terus meningkat dari waktu ke waktu baik dari sisi kuantitas 
maupun kualitas. Selain itu para stakeholders (para pemangku kepentingan)juga menuntut 

adanya pemberian informasi yang lebih cepat dan jelas tentang apa yang menjadi hak-hak 

dan kewajiban mereka. Semua ini tentunya mnuntut kesiapan dan kesigapan pegawai 

kementerian keuangan untuk menyediakan media-media informasi yang lebih menarik dan 

mudah dipahami atau digunakan oleh para stakeholoders tersebut. Di sisi lain, efisiensi yang 

dilakukan oleh Kementerian Keuangan mengharuskan Kementerian untuk melakukan 

pengadaan swakelola terutama terkait dengan pengadaan media informasi. Untuk ini 

Kementerian membutuhkan banyak SDM yang memiliki kompetensi dan menguasai TIK. 

       Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan penguasaan teknologi informasi dalam 

mendukung tugas pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

menyelenggarkan Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia (DGM), salah satunya 

diselenggarakan di Balai Diklat Keuangan Yogyakarta (PUSDIKLAT Keuangan Umum, 

2019). Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku para pegawai Kementerian Keuangan 
dalam membuat desain grafis dengan menggunakan Software CorelDRAW dan Adobe 

Photoshop dan Desain Multimedia (penggunaan kamera digital, video kamera, software 

multimedia dan lain-lain) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja 
masing-masing. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan model Corporate University 

(Corpu) dengan model 10% formal learning berupa tatap muka di kelas, 20% dengan social 

learning yaitu belajar pada lingkungan kerjanya, dan 70% berupa action learning yaitu 

pembelajaran dengan melaksanakan hasil pembelajaran dalam pekerjaan sehari-hari. 

       Sebuah pelatihan yang telah diselenggarakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah 

tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan yang diharapkan.Berkaitan dengan hal tersebut, 

pimpinan perlu mengetahui umpan balik (dalam bentuk laporan ilmiah) mengenai efektivitas 

pelatihan tersebut. Umpan balik diperlukan untuk mengevaluasi dan melihat bagian-bagian 

mana yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki Untuk mendapatkan hasil 

yang yang dapat dipercaya, evaluasi ini harus didasarkan pada prinsip dan tujuan ilmiah 

serta kondisi organisasi (Dorri, Akbari, & Sedeh, 2016). 

 

Kajian Pustaka 

       Pada dekade terakhir ini kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat 

pesat, merambah pada bidang ekonomi, perdagangan, jasa, pelayanan, bahkan pendidikan. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi telah merasuk dalam sendi-sendi 

kehidupan kita sehari-hari. Saat ini, hampir semua instansi pemerintah, swasta maupun 

lembaga besar maupun kecil sudah memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan 

kegiatan yang sangat penting dalam memberikan peningkatan pelayanan bisnis yang 

dikelolanya (Wahjono, 2019). Salah satu alat bantu yang dapat digunakan untuk keperluan 

tersebut adalah desain grafis dan multimedia. 

       Desain grafis dan multimedia merupakan sebuah bentuk media komunikasi visual yang 

berbentuk gambar atau teks untuk digunakan sebagai penyampai informasi atau pesan yang 
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cukup efektif. Dalam dunia design grafis semua elemen baik itu text, shape, tabel dan lain 

sebagainya dianggap sebagai sebuah gambar. Hal ini dikarenakan elemen - elemen tersebut 

merupakan sebuah abstraksi simbol - simbol yang tersembunyi. Untuk membuat sebuah 

desain grafis, seseorang harus mempunyai sebuah ketrampilan visual dan kemampuan 

kognitif diataranya adalah fotografi, tipografi, ilustrasi, pengolahan gambar dan juga tata 

letak gambar. Hal ini sangat diperlukan agar dapat menghasilkan sebuah design yang 

menarik, unik dan informatif. Selain itu untuk menghasilkan karya yang diharapkan dapat 

digunakan software desain grafis untuk PC. 

       Desain grafis adalah solusi komunikasi yang menjembatani antara pemberi informasi 

dengan publik, baik secara perseorangan, kelompok, lembaga maupun masyarakat secara 

luas yang diwujudkan dalam bentuk komunikasi visual. Ruang lingkup pekerjaan desain 

grafis secara garis besar, desain grafis meliputi: percetakan/printing/media cetak meliputi 

desain buku, majalah, poster, pamflet, periklanan, majalah, surat kabar, tabloid, web desain, 

animasi, film, desain arsitek, dan desain industri. Ruang lingkup desain grafis selain itu 

masih banyak lagi seperti: cover buku, layout halaman, cover CD/DVD, brosur, poster, 

Baliho, undangan, kartu nama, sign sistem, logo, web desain, animasi, packaging/kemasan, 
ilustrasi, game, modeller 3D, foto digital, iklan dll. Tugas utama seorang desainer grafis 

adalah menjadi pemecah masalah (problem solver) untuk kebutuhan komunikasi dalam 

bentuk visual, misalnya ada sebuah proyek untuk membuat poster sebuah restoran ayam 

panggang, si klien menginginkan produknya tampak menarik, enak dan mengundang selera. 

Desainer grafis bertanggung jawab untuk mewujudkan komunikasi verbal tersebut menjadi 

sebuah karya komunikasi visual agar pesan tersebut lebih mudah diterima konsumen dan 

tentu saja mencitrakan rasa enak dan lezat dari produk restoran tersebut (Wahyudi, 2018). 

       Kementerian Keuangan sebagai salah satu kementerian negara bertekad untuk 

memberikan pelayanan publik secara sempurna. Berbagai usaha telah dilakukan terutama 

dalam pelayanan publik. Berbagai aplikasi pelayanan perpajakan, kepabeanan, 

perbendaharaan dan sebagainya telah dibangun dan diimplementasikan untuk memudahkan 

dan mempercepat pemberian pelayanan kepada para pengguna jasa. Selain itu untuk 

meningkatkan kesadaran para pengguna jasa akan hak dan kewajibannya, Kementerian 

Keuangan gencar memberikan informasi dan melakukan sosialisasi kepada para pengguna 

jasa agar dapat lebih baik memahami hak dan kewajiban mereka tersebut. Untuk melakukan 

sosialisasi secara efisien dan efektif maka diperlukan adanya media informasi dan 

komunikasi yang mudah diakses oleh para pengguna jasa dan dalam rangka mengadakan 

media informasi dan komunikasi, maka dibutuhkan adanya pegawai-pegawai yang 

menguasai desain grafis dan multimedia. 

       Untuk memiliki pegawai-pegawai yang memiliki kompetensi di bidang disain grafis dan 

multimedia, Kementerian Keuangan melalui Unit Eselon I Badan Pendidikan dan Pelatihan 

keuangan menyelenggarakan Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia bagi para Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kementerian Keuangan (PUSDIKLAT Keuangan 

Umum, 2019). Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 13/2003 tentang 

Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa “Pelatihan adalah kegiatan keseluruhan untuk 

diberikan, memperoleh, menambah, dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, 

disiplin, perilaku, dan etos kerja pada beberapa tingkat kompetensi dan keterampilan yang 

terkait dengan tingkat pekerjaan dan kualifikasi ”. 

       Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia didesain untuk memberikan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat desain grafis 

dan Desain Multimedia guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-

masing. Pelatihan ini ditujukan untuk memenuhi Kebutuhan Kompetensi Jabatan sesuai 

Hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran Individu guna menunjang pelaksanaan tugas dan 

fungsi di unit kerjanya masing-masing.  

https://www.utopicomputers.com/macam-macam-software-desain-grafis-terbaik-untuk-pc/
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       Sasaran Peserta dari pelatihan ini adalah para Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh instansi yang bersangkutan. 

Untuk menjaga keefektifan hasil pelatihan, maka direkomendasikan peserta yang dikirim 

adalah mereka yang terbiasa ditugaskan/diproyeksikan akan ditugaskan untuk desain 

grafis/multimedia. Program Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia didesain untuk 

meningkatkan kompetensi para pegawai Kementerian Keuangan dalam membuat desain 
grafis (dengan menggunakan software Adobe Photoshop, CorelDRAW dan Adobe Illustrator) dan 

desain multimedia (diantaranya penggunaan kamera digital, kamera perekam, software 

multimedia dan lain-lain) guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja 

masing-masing. 

       Pelatihan seperti aktivitas organisasi lainnya membutuhkan waktu, energi, dan 

uang. Pelatihan merupakan investasi dalam produktivitas dan retensi karyawan dengan 

memberikan kemajuan karier dan kepuasan kerja karyawan berakhir dalam waktu yang 

lama. Karena itu organisasi perlu mengetahui apakah investasi mereka dibelanjakan secara 

efektif  atau tidak. Diperlukan evaluasi pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan 

ini. Evaluasi pelatihan dan pengembangan berarti penilaian dampak pelatihan terhadap 

kinerja dan perilaku peserta pelatihan (Topno, 2012). Untuk mengetahui seberapa besar 

tingkat efektifnya suatu program pembelajaran, perlu untuk dilakukan pengukuran hasil 

pembelajaran. Pengukuran tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

pengetahuan dan atau perilaku siswa setelah proses pembelajaran berakhir (Sugihartono, 
Harahap, Setiawati, & Rohmah, 2007). Di sisi lain, Sutrisno Hadi dalam Sugihartono et al., 

(2007) mendefinisikan pengukuran hasil belajar sebagai tindakan untuk mengidentifikasi 

suatu fenomena. Hasil pengukuran dapat berupa tingkatan atau deskripsi fakta yang 

menggambarkan tingkat kualitas, kuantitas, dan keberadaan keadaan yang diukur.  

       Ada berbagai model untuk mengevaluasi pelatihan. Topno (2012) mengemukakan 

tujuan utama evaluasi adalah untuk meningkatkan pelatihan dengan menemukan proses 

pelatihan mana yang berhasil dalam mencapai tujuan yang dinyatakan. Karena evaluasi 

memengaruhi pembelajaran, maka itu dapat juga digunakan sebagai alat bantu pelatihan 

(pengetahuan tentang fasilitas hasil pembelajaran yang baik). Tujuan lain dari evaluasi 

pelatihan meliputi: 

1. Untuk menentukan apakah tujuan pelatihan dan pengembangan telah dipenuhi; 

2. Untuk menentukan efektivitas berbagai komponen program pelatihan dan 

pengembangan (misisi, alat bantu pelatihan, fasilitas dan lingkungan, jadwal program, 

gaya presentasi, instruktur, dan lain-lain); 

3. Untuk menentukan apakah program pelatihan dan pengembangan membenarkan biaya; 

4. Untuk memutuskan siapa (jumlah dan jenis peserta potensial) yang harus berpartisipasi 

dalam program mendatang; 

5. Untuk menilaipeserta mana yang paling banyak atau paling sedikit diperoleh dari 

program tertentu; 

6. Untuk mendapatkan wawasan praktis untuk merancang, mengembangkan dan 

memberikan program masa depan yang lebih efektif; 

7. Mematuhi pedoman kebijakan dan dokumentasi pelatihan dan upaya pengembangan; 

8. Untuk memeriksa tingkat transfer pembelajaran, yaitu sejauh mana peserta pelatihan 

berlaku untuk pekerjaannya; 

9. Untuk menentukan apakah program pelatihan memetakan kebutuhan para peserta 

pelatihan. 
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       Grohmann & Kauffeld (2013) mengutip Nickols (2005) bahwa di banyak organisasi, 

evaluasi pelatihan hanya didasarkan pada reaksi peserta dinilai segera setelah kursus 

pelatihan (Nickols, 2005). Selanjutnya untuk menentukan manfaat pelatihan sebenarnya 

maka penting untuk mengevaluasi tidak hanya jangka pendek hasil (misalnya reaksi di akhir 

pelatihan), tetapi juga jangka panjang peserta hasil di tempatkerja, misalnya transfer 

kepraktik (Wang & Wilcox, 2006 dalam Grohmann & Kauffeld (2013)).  

       Topno (2012) mengutip Bramley dan Newby (1984) yang mengidentifikasi empat tujuan 

utama evaluasi, yaitu: 

1. Umpan balik: Menghubungkan hasil pembelajaran dengan tujuan dan menyediakan 

bentuk kontrol kualitas; 

2. Pengendalian: Membuat tautan dari pelatihan ke kegiatan organisasi dan untuk 

mempertimbangkan efektivitas biaya; 

3. Penelitian: Menentukan hubungan antara pembelajaran, pelatihan, dan transfer 

pelatihan kepekerjaan; 

4. Intervensi: Hasil evaluasi mempengaruhi konteks di mana ia terjadi.  

       Menurut Aminah (2015); Muhibbin Syah, Anang Solohin Wardan, Miftah Fauzi 

Rakhmat, & Muchlis (1995) dan Purwanto (2011) pengukuran keberhasilan pembelajaran 

meliputi: 

1. Evaluasi Prestasi Kognitif: mengukur keberhasilan siswa dalam kognitif dapat dilakukan 

dengan tes tertulis. Selain itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan cara 

wawancara, maupun survei persepsi. 

2. Evaluasi Pencapaian Afektif: dalam pengukuran prestasi siswa yang berkaitan dengan 

ranah afektif, jenis prestasi dan karakteristik internalisasi harus mendapat perhatian 

khusus. Alasannya adalah karena keduanya lebih mengendalikan sikap dan tindakan 

siswa.  

3. Evaluasi Prestasi Psikomotor: cara yang tepat untuk mengevaluasi keberhasilan 

pembelajaran aspek psikomotor adalah observasi. Untuk ini dibutuhkan instrument 

pengukuran, baik dalam bentuk tes atau non-tes. 

       Sebagai sebuah program pembelajaran maka pelaksanaan Pelatihan DGM ini pun perlu 

dievaluasi guna mengetahui efektifitas hasil pembelajaran. Ramadhon (2015) mengutip 

Rouse, D (2011) menyampaikan bahwa evaluasi mengenaid ampak dan efektifitas dari 

pelatihan diperlukan agar kelebihan dan kekurangan dalam program tersebut dapat 

diidentifikasi sehingga perbaikan dapat ditindaklanjuti. Alasan utama dilakukannya 

kegiatan evaluasi menurut Kirkpatrick & Kirkpatrick (2006) adalah untuk menentukan 

tingkat efektifitas dari suatu program pelatihan, sehingga ketika kegiatan evaluasi sudah 

dilakukan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam 

program tersebut, dalam membuat keputusan berdasarkan hasil evaluasi.  

       Banyak metode dan model evaluasi program pembelajaran. Salah satu metode evaluasi 

tersebut adalah model Kirkpatrick. Model evaluasi ini terdiri atas 4 level, di mana setiap level 

dalam model evaluasi memengaruhi level berikutnya. Keempat level evaluasi tersebut 

adalahsebagai berikut: 

1. Level 1. Reaction (reaksi): mengukur bagaimana peserta bereaksi terhadap pembelajaran 

yang diikuti, yakni mengukur kepuasan peserta pembelajaran (customer satisfaction). Level 

ini telah dilakukan pada Evaluasi Pembelajaran.  

2. Level 2. Learning (pembelajaran): mengukur proses belajar dalam pembelajaran yaitu 

terjadinya transfer pengetahuan, yakni mengukur sejauh mana pembelajaran terjadi. 
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Evaluasi pada level ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar peserta, antara lain 

perubahan sikap, berkembangnya pengetahuan dan/atau peningkatan keterampilan. 

3. Level 3. Behavior (tingkah laku): bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan 

perilaku terjadi setelah peserta mengikuti pembelajaran. 

4. Level 4. Result (Hasil): merupakan hasil akhir yang terjadi setelah peserta mengikuti 

pembelajaran. Hasil akhir antara lain dapat berupa produktifitas, peningkatan kualitas, 

dan penurunan biaya (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2006). 

 

Penelitian Terdahulu 

       Dorri et al., (2016) melakukan penelitian berjudul “Kirkpatrick Evaluation Model for In-

service Training on Cardiopulmonary Resuscitation” menyimpulkan bahwa staf  yang 

berpartisipasi dalam kursus pelatihan CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) menilai guru dan 

kursus bermanfaat. Di tingkat kedua, perubahan dalam pengetahuan dan pembelajaran staf 

sesuai yang diinginkan. Di tingkat ketiga, ditentukan bahwa kursus dapat membuat 

perubahan yang diinginkan pada peserta didik hingga 3 bulan setelah pelatihan. Di tingkat 

keempat, ditentukan bahwa kursus pelatihan CPR dapat mencapai tujuan strategis. Secara 

umum, terlepas dari kenyataan bahwa kursus pelatihan tidak 100% efektif, tetapi 

berdasarkan perhitungan statistik, dapat dikatakan bahwa keefektifan kursus ini sesuai yang 

diinginkan. 

       Mansour et al. (2013) melakukan penelitian berjudul “Evaluation of  Training in 

Organizations: An Empirical Investigation from a Developing Country”. Penelitiannya 

menggunakan sampel 124 karyawan dari berbagai organisasi di Arab Saudi. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner yang terdiri dari berbagai bagian dan pertanyaan. Semua 

pertanyaan tertutup dengan menggunakan skala Likert lima poin dari 1 (sangat tidak setuju) 

hingga 5 (sangat setuju). Kuesioner dirancang dengan mengandalkan pertanyaan penelitian 

serupa yang ada ulasan dan modifikasi dan pertanyaan baru untuk mengukur variabel yang 

diperlukan dan spesifik. Semua kuesioner dibagikan dan dikumpulkan secara online. 

Penelitian ini mempelajari pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan, motivasi, dan 

omset melalui survei yang dilaporkan sendiri terhadap 124 karyawan di perusahaan swasta 

Saudi. Telah ditemukan bahwa 65% responden menghadiri berbagai program pelatihan 

dalam pekerjaan mereka yang sebenarnya. Hasil juga menunjukkan bahwa ada hubungan 

positif  antara pelatihan dan kinerja karyawan, sesuai dengan literatur yang mempelajari 

dampak pelatihan terhadap kinerja. 

       Ikramina & Gustomo (2014) dalam penelitiannya “Analysis of  Training Evaluation Process 

Using Kirkpatrick’s Training Evaluation Model at PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.” antara 

lain menyimpulkan bahwa masalah yang dihadapi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

dalam evaluasi level 3 adalah: (1) para peserta tidak mengubah perilaku mereka setelah 

pelatihan, kadang-kadang dalam evaluasi. Waktu yang hingga 6 bulan, karyawan ragu untuk 

berubah, yang beberapa dari mereka tidak tahu bagaimana mengubah, (2) terlalu banyak 

biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk evaluasi, (3) perusahaan tidak memiliki sumber 

daya yang cukup untuk melakukan evaluasi, (4) tidak mudah untuk mengevaluasi karena 

evaluator mungkin melewatkan faktor perubahan perilaku yang sebenarnya, dan (5) 

kehilangan kendali antara kantor cabang dan kantor pusat yang dapat mengarah pada 

kesalahan dalam melakukan evaluasi. 

       Karim, Huda, & Khan (2012) melakukan penelitian dengan judul “Significance of  

Training and Post Training Evaluation for Employee Effectiveness: An Empirical Study on Sainsbury’s 

Supermarket Ltd,UK”. Mereka memberikan simpulan pentingnya mengevaluasi pelatihan 

dalam New Cross Gate Sainsbury di mana datanya dikumpulkan melalui wawancara semi-

terstruktur dan survei, dengan menggunakan kuesioner. New Cross Gate Sainsbury 
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direkomendasikan mengidentifikasi tujuan evaluasi pasca pelatihan sebelum memutuskan 

informasi apa yang perlu dikumpulkan. Perusahaan harus mempertimbangkan empat 

tingkat evaluasi pelatihan Kirkpatrick untuk mengukur efektivitas program pelatihan. 

Sainsbury harus menciptakan budaya praktik penilaian dan memastikan pengembangan 

kinerja kolega/karyawan. Ulasan dikelola tepat waktu dan efektif. Manajer lini harus lebih 

terlibat dalam pelatihan dan pengembangan proses karena mereka adalah yang terbaik untuk 

mengetahui karyawan mereka. Namun, karena perubahan iklim usaha, pelatihan jangan 

dianggap sebagai satu-satunya kunci untuk berkembangnya karyawan dan oleh karena itu, 

harus dicari alternatif  lain seperti pembelajaran berbasis kerja, pembinaan, bimbingan dan 

konseling, dan lain-lain. 

 

Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif-kuantitatif. Menurut Nazir (2005) 

pendekatan deskriptif-kuantitatif bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, 

dalam hal ini adalah Pelatihan DGM. Pendekatan ini sesuai dengan penelitian ini karena 

fokusnya adalah mengukur tingkat pemahaman (pengetahuan) dan keterampilan peserta 

diklat. 

       Evaluasi implementasi pelatihan GDM ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana 

pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama proses pembelajaran telah 

dilaksanakan di tempat kerja. Evaluasi dilakukan kepada alumni yang memenuhi 

persyaratan berikut: (1) memenuhi standar kompetensi (harus mencapai tingkat kelulusan); 

(2) memiliki komitmen dan kepercayaan diri untuk mengimplementasikan materi 

pembelajaran; dan (3) melaksanakan tugas yang sesuai dengan materi pembelajaran.  

       Evaluasi dilakukan dengan menggunakan model Kirkpatrick. Namun demikian, dari 4 

level tersebut, penelitian ini hanya menggunakan level 1, 2 dan 3. Evaluasi level 4 tidak 

dilakukan dalam penelitian ini karena adanya kesulitan dalam megukur parameter dampak 

pelatihan. Terdapat tiga alasan untuk memperhatikan evaluasi pada level 3. Pertama 

evaluasi level tiga bertindak sebagai penguat perilaku baru, kedua, evaluasi level 3 adalah 

satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kurangnya kesuksesan di level 4 disebabkan 

oleh pelatihan yang tidak efektif atau kurangnya tindak lanjut yang memadai. Ketiga, sangat 

sulit untuk membuat rantai bukti kuat yang mengarah dari pelatihan ke hasil tanpa melalui 

level tersebut (Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2007). 

       Obyek dari penelitian ini adalah Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia (DGM) yang 

diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) di Balai Diklat 

Keuangan Yogyakarta pada tanggal 16 April sampai dengan 31 Mei Tahun Anggaran 2018. 

Pelatihan diikuti oleh 17 peserta yang terdiri dari para pegawai dari Setjen Kementerian 

Keuangan (2 peserta), Dirjen Perbendaharaan (4 peserta), Ditjen Bea dan Cukai (4 peserta), 

dan BPPK (7 peserta). Seluruh peserta dijadikan responden penelitian ini. 

       Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian telah dilakukan 

survey, wawancara langsung dan observasi. Untuk survei, instrumen yang digunakan untuk 

mengukur evaluasi level 1 adalah kuesioner yang berisi persepsi responden terhadap 

pengorganisasian pelatihan dan kompetensi pelatih/pengajar. Untuk level 2 menggunakan 

instrumen ujian komprehensif tertulis dan untuk level 3 menggunakan kuesioner yang berisi 

persepsi responden tentang perubahan prilaku peserta setelah mengikuti pelatihan. Semua 

instrumen sebelum disampaikan kepada responden diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih 

dahulu. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 30 responden, semua instrumen dinyatakan 
valid dan reliable. Oleh karena itu kemudian dapat digunakan sebagai instrumen penelitian. 
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       Pada evaluasi level 3, penilaian dilakukan dengan metode 360o, yaitu terhadap 

responden (alumni), rekan alumni dan atasan alumni. Hal ini dimaksudkan agar data yang 

diperoleh bisa lebih valid dan reliabel. Selain survey yang dilakukan melalui kuesioner, 

pengumpulan data juga dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung dan 

observasi ke lapangan. Wawancara langsung dan observasi ke lapangan dilakukan untuk 

menggali informasi agar lebih jelas dan akurat. 

       Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan 

program aplikasi SPSS. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis statistik deskriptif. Teknik ini digunakan untuk untuk mencari skor tertinggi, skor 
terendah, nilai rata-rata (mean), median, simpangan baku dan varians. Kemudian disusun 

daftar distribusi frekuensi. Analisis deskripsi ini dilakukan untuk variable peningkatan 

pemahaman materi dan peningkatan keterampilan peserta setelah mengikuti pelatihan.  

 

Hasil Evaluasi  

       Evaluasi terhadap Pelatihan DGM meliputi evaluasi level 1, level 2 dan level 3 Model 

Kirkpatrick. Ada pun hasil evaluasi ketiga level tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Hasil Evaluasi Level 1 - Reaksi 

       Tujuan evaluasi Level 1 adalah untuk mengukur tingkat kepuasan peserta pelatihan 

terhadap organisasi pelatihan yang dilakukan oleh panitia BDK Yogyakarta dan kompetensi 

pelatih. Untuk mengukur kepuasan, setiap alumni diperintahkan untuk mengisi kuesioner 

(berisi pertanyaan evaluasi tentang organisasi pelatihan dan kompetensi pelatih) dengan 

memberikan skor 1-5 (sangat buruk hingga sangat baik) untuk harapan dan realisasi mereka. 

1.1. Evaluasi Organisasi Pelatihan 

       Evaluasi organisasi atau penyelenggaraan pelatihan menggunakan enam indikator, 

yaitu:  

1) Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pembelajaran; 

2) Bahan ajar mudah dipahami;  

3) Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi Pembelajaran; 

4) Kesigapan penyelenggara Pembelajaran dalam melayani peserta Pembelajaran selama 

proses pembelajaran; 

5) Ketercukupan konsumsi (makanan/minuman); dan 

6) Lingkungan belajar berfungsi dengan baik 

       Hasil kuesioner dari semua peserta pelatihan (17 peserta pelatihan) menunjukkan bahwa 

semua peserta memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja organisasi pelatihan oleh pusat 

pelatihan (rata-rata 4,55). Hasil penilaian peserta terhadap kinerja menunjukkan bahwa 

semua peserta merasa sangat puas dengan memberikan skor 4,72 dalam rata-rata. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa komite organisasi pusat pelatihan telah memberikan kepuasan 

tinggi kepada semua peserta sesuai dengan organisasi pelatihan. Hasil penelitian terhadap 

organisasi pelatihan dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Ekspektasi dan Persepsi Peserta Diklat Terhadap Penyelenggaraan Diklat 
 

No Poin Evaluasi Level 1 Terhadap 

Penyelenggaraan Pelatihan 
Ekspektasi Persepsi Keterangan 

1 Kesesuaian materi pembelajaran dengan 
harapan/kebutuhan peserta Pembelajaran 

4,63 4,81 Lebih tinggi 
0,19 poin 

2 Bahan ajar mudahdipahami 4,63 4,69 Lebih tinggi 
0,06 poin 

3 Kesesuaian metode pembelajaran dengan 
materi Pembelajaran 

4,63 4,88 Lebih tinggi 
0,25 poin 

4 Kesigapan penyelenggara pembelajaran 
dalam melayani peserta pembelajaran selama 
proses pembelajaran 

4,56 4,75 lebihtinggi 0,19 
poin 

5 Ketercukupan konsumsi 
(makanan/minuman) 

4,44 4,69 Lebih tinggi 
0,25 poin 

6 Lingkungan belajar berfungsi dengan baik    

 6.a ruangkelas 4,56 4,75 Lebih tinggi 
0,19 poin 

 6.b asrama 4,44 4,50 Lebih tinggi 
0,06 poin 

 RATA-RATA 4,55 4,72 Lebih tinggi 

0,17 poin 

 

Dari Tabel 1 terlihat bahwa secara rata-rata penilaian peserta pelatihan terhadap kinerja 
pengorganisasian pelatihan adalah 4,72 (sangat baik), di atas ekspetasi mereka sebesar 4,55.  

 
1.2. Evaluasi kompetensi pelatih 
       Evaluasi kompetensi pelatih dilakukan pada dua hal, yaitu penguasaan pelatih tentang 
materi pembelajaran dan kemampuan pelatih untuk menyampaikan materi kepada peserta 

pelatihan. Evaluasi penguasaan dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan dilakukan 
dengan membandingkan harapan dan persepsi (realitas) peserta pada dua hal di atas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harapan rata-rata peserta dari penguasaan pelatih pada 
materi pembelajaran adalah 4,46 dan kemampuan mengajar untuk menyampaikan materi 
adalah 4,38. Diperoleh hasil ternyata persepsi peserta (realisasi) mencapai 4,86 untuk 
penguasaan pelatih pada materi pembelajaran dan 4,82 untuk kemampuan pelatih dalam 
menyampaikan materi (lihat Grafik 1). Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa peserta 

merasa sangat puas dengan kompetensi pelatih. 
   

 
 

Grafik 1. Ekspektasi dan Persepsi Peserta atas Penyelenggaraan Pembelajaran  
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       Dari Grafik 1 terlihat bahwa ternyata persepsi yang diterima oleh peserta pelatihan 
terhadap pengetahuan pengajar atas materi pembelajaran dan kemampuan menyampaikan 
materi, seluruhnya sangat baik dan jauh di atas ekspektasi peserta. 

 

2. Hasil Evaluasi Level 2 - Belajar 
       Evaluasi level 2 bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta tentang materi 
pelatihan atau sejauh mana materi pelatihan yang diberikan diserap oleh peserta. Untuk 
evaluasi ini, data diperoleh dari hasil skor ujian peserta pelatihan. Untuk menentukan 
predikat nilai peserta dibuat dengan menggunakan kategori sebagai berikut.  

 
Amat baik  nilai      >90 
Baik             nilai  77 - 90 
Cukup          nilai  66 - 76  
Kurang         nilai   <66 

 
       Hasil evaluasi peserta pelatihan menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana seluruh 

peserta lulus ujian, dengan 13 dari 17 peserta pelatihan (76%) lulus dengan klasifikasi sangat 
baik, dan hanya 3 peserta (24%) yang mendapat predikat lulus dengan baik (lihat tabel 2). 
 

Tabel 2. Nilai Peserta Pelatihan 

 

Predikat Kelulusan Jumlah Peserta Persentase 

Amat Baik 13  76% 

Baik 4  24% 

Cukup - - 

Tidak Lulus - - 

Tidak Memenuhi Syarat - - 

Jumlah 17  100% 

 
Dari Tabel 2 terbaca bahwa seluruh peserta lulus ujian. Sejumlah 13 peserta (76%) lulus 
dengan sangat baik dan 4 peserta (24%) lulus dengan baik.  

  

3. Hasil Evaluasi Level 3 - Perilaku 

       Evaluasi level 3 menggunakan sistem penilaian secara 360 derajat. Kuisioner disebarkan 
tidak hanya kepada alumni peserta pelatihan, tapi juga kepada rekan alumni (peer), dan 

atasannya. Bila dikaitkan dengan tugas, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 17 peserta 
terdapat 59% (10 peserta) telah memiliki tugas (tugas utama/tugas pendukung/tugas 
tambahan) yang terkait dengan materi pelatihan (desain grafis dan/atau multimedia), 
sedangkan 41% (7 orang) tidak memiliki pekerjaan yang memenuhi materi pelatihan. Oleh 

karena itu menurut Peraturan Kepala BPPK Nomor PER-1 / PP / 2018, evaluasi level 3 
yang mencakup analisis kompetensi alumni, manfaat pelatihan, dan kontribusi pelatihan 
pada peningkatan kompetensi alumni hanya diterapkan pada 10 alumni yaitu yang memiliki 
tugas terkait materi pelatihan. Indeks Persepsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala likert yang berkisar dari 1 hingga 10. 

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi alumni setelah Pelatihan 

adalah 8,15. Sebelum pelatihan nilai rata-ata kompetensi yang dipersepsikan peserta hanya 
4,75. Dengan demikian terjadi peningkatan kompetensi yang signifikan setelah peserta 
mengikuti pelatihan. Di sisi lain, terkait dengan manfaat pelatihan dalam mendukung tugas-
tugas alumni dan kontribusi pelatihan dalam peningkatan kompetensi alumni skor yang 
diperoleh adalah masing-masing 8,92 dan 8,72 (lihat Tabel 3).  
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Tabel 3. Indeks Persepsi atas Kompetensi Alumni, Manfaat Pelatihan dan Kontribusi 

Pelatihan 

 

No Indeks Rata-rata 

1 Kompetensi Alumni setelahPelatihan 8,15 

2 Manfaat Pelatihan dalam mendukung pekerjaan alumni 8,92 

3 KontribusiPelatihandalamPeningkatanKompetensi alumni 8,72 

 

Pembahasan 

1) Organisasi atau penyelenggaraan pelatihan yang baik 

       Walaupun evaluasi level 1 baru bisa menunjukkan sejauh mana kepuasan peserta 
pelatihan (responden) terhadap organisasi atau penyelenggaraan diklat dan kualitas dari 
para pelatih/pengajar, namun hal ini cukup penting, karena keberhasilan panitia 
penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada peserta pelatihan terkait dengan 

hal-hal di atas dapat menentukan keberhasilan pelatihan itu sendiri. Oleh karena itu 
diperlukan adanya kesiapan dan kesigapan panitia baik dalam menyediakan bahan ajar, 
pelatih/pengajar maupun sarana pelatihan. 

       Keberhasilan panitia penyelenggara dalam memberi pelayanan menjadi bagian yang 
tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pelatihan ini, paling tidak dari kontribusinya 
terhadap hasil pembelajaran peserta (hasil ujian tertulis) dan hasil implementasi di tempat 

kerja. Rata-rata penilaian peserta pelatihan terhadap kinerja pengorganisasian pelatihan 
adalah 4,72 (sangat baik) di atas ekspetasi mereka sebesar 4,55. Hal ini menunjukkan 
keberhasilan panitia mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan peserta untuk 
menunjang proses pembelajaran yang efektif. 

2) Out-put hasil pembelajaran yang baik 

Dari hasil evaluasi level 2 ini diketahui kemampuan peserta pelatihan di dalam 

menyelasaikan persoalan-persoalan yang disampaikan kepada mereka. Dari hasil 
evaluasi nampak bahwa peserta pelatihan telah berhasil mendapatkan nilai ujian dengan 
predikat yang sangat baik (76%) dan predikat baik (24%). Atau dengan kata lain, bila 
mengacu aturan yang berlaku di BPPK, maka maka keberhasilan pada tingkat out-put ini 

telah mencapai 100%.  

Bila dilihat lebih detail, rata-rata nilai aktivitas di dalam kelas pada pelatihan Desain 

Grafis dan Multimedia dari 17 peserta yang mengikuti pelatihan adalah 91,68 dan nilai 
action learning 95,00. Dari nilai aktivitas kelas dan action learning kemudian diperoleh 
nilai rata-rata tertimbangnya sebesar 94,71, sehingga secara kualitas para peserta 
pelatihan telah mampu menyerap materi-materi yang diajarkan.Keberhasilan mereka 
mendapatkan nilai yang sangat baik atau baik tidak bisa dilepaskan dari peran 
pelatih/pengajar (baik dari segi kompetensi dan metode pembelajaran yang digunakan) 

dan juga kesiagapan panitia di dalam menyesdiakan materi pembelajaran yang 
diperlukan peserta pelatihan (lihat hasil evaluasi level 1). 

3) Evaluasi level 3 dengan metode 360 derajat memberi informasi yang lebih jelas 
Di muka telah diuraikan bahwa skor rata-rata kompetensi alumni setelah Pelatihan 

adalah 8,15, sementara sebelum pelatihan nilai rata-rata kompetensi yang dipersepsikan 
peserta hanya 4,75. Dengan kata lain telah terjadi peningkatan kompetensi yang 

signifikan setelah peserta mengikuti pelatihan. Selain itu responden (alumni, peer dan 
atasan) juga mempersepsikan bahwa pelatihan yang diterima alumni telah memberikan 
kontribusi yang besar terhadap peningkatan kompetensi alumni terkait dengan disain 
grafis dan multimedia. Di sisi responden memberikan penilaian dengan rata-rata sebesar 
8,72.  
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Bila dilihat sepintas evaluasi level 3 telah dapat mengukur persepsi responden terkait 
peningkatan kompetensi alumni dan kontribusi pelatihan terhadap kompetensi alumni. 
Namun demikian bila kita membandingkan dari ketiga kelompok responden maka 

terlihat adanya perbedaan persepsi di antara mereka (lihat Tabel 4). 
 

 
 

       Dari Tabel 4 di atas nampak bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara 
persepsi alumni dengan persepsi atasan alumni dan rekan, baik dari nilai rata-rata maupun 
standar deviasi. Dibanding dengan penilaian atasan dan rekan alumni memberikan nilai 
terhadap dirinya jauh lebih rendah. Hal ini bisa dikarenakan mereka kurang percaya diri 
terhadap kompetensi yang mereka miliki. Selain itu karena mereka tahu juga dinilai oleh 
atasan dan rekan, mereka cenderung bersikap konservatif dengan memberikan nilai yang 
minimum terhadap dirinya. Hal ini nampak dari nilai terendah yang mereka berikan jauh di 
bawah penilaian atasan dan rekan mereka. Selain itu dari nilai standar deviasi nampak 
bahwa standar deviasi penilaian alumni juga jauh lebih besar dari atasan dan rekan alumni. 
Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi mereka masih sangat bervariasi, ada yang sudah 
sangat baik, tetapi ada juga yang masih kurang baik. 

       Dari uraian di atas nampak bahwa metode penilaian 360 derajat dapat memberikan 
informasi yang lebih jelas. Dengan metode ini kita bisa melihat secara lebih detail dan jelas 
persepsi dari tiga kelompok responden tentang kompetensi alumni. Namun demikian 
sayangnya sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas (sangat minimal), sehingga 
belum dapat digunakan untuk menyimpulkan persepsi seluruh peserta pelatihan DGM yang 
tersebar dibeberapa balai diklat yang dimiliki BPPK. 
4) Outcome hasil pembelajaran belum optimal  

       Terkait dengan manfaat pelatihan dalam mendukung tugas-tugas alumni skor yang 
diperoleh adalah masing-masing sebesar 8,92 dari nilai maksimum 10. Hal ini 
menunjukkan bahwa pelatihan DGM telah memberikan banyak manfaat kepada peserta 
pelatihan di dalam mendukung penyelesaian tugas-tugas yang diembannya. Namun 
demikian sayangnya masih banyak kompetensi peserta pelatihan yang belum 
termanfaatkan dikarenakan tempat penugasan mereka yang tidak ada kaitannya dengan 

disain grafis dan multimedia. Dari 17 peserta 7 diantaranya (41%) tidak dapat 
mengimplementasikan apa yang telah mereka peroleh selama pelatihan. 

       Lebih jauh, berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa peserta yang 
telah dapat mengimplementasikan apa yang telah mereka terima selama pelatihan, 
memiliki keyakinan yang kuat bahwa pelatihan GDM telah membantu mereka dalam 
menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Selain itu, pelatihan ini juga memberikan manfaat 

bagi institusi tempat alumni bekerja. Materi pelatihan yang telah diterapkan dalam 
pekerjaan sehari-hari meliputi: (1) membuat video untuk dokumentasi acara kantor, 
presentasi, konten situs web, profil kantor, dll. (7 alumni); (2) membuat desain untuk stan 
foto, spanduk, latar belakang, poster, sampul buku, halaman web dll. (5 alumni); (3) 
pengeditan foto (2 alumni); dan (4) pengambilan gambar untuk dokumentasi (2 alumni).  

RESPONDEN
NILAI 

TERENDAH

NILAI 

TERTINGGI

RATA-

RATA

STANDAR 

DEVIASI

Alumni 4,90 9,70 7,72 1,26

Atasan Alumni 6,30 9,20 8,72 0,85

Rekan (Peer) 6,20 9,70 8,37 0,89

NILAI KOMPETENSI ALUMNI SETELAH MENGIKUTI PELATIHAN 

BERDASARKAN KELOMPOK RESPONDEN

Tabel 4
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5) Kendala implementasi 

Dalam pelaksanaan implementasi pengetahuan dan keterampilan hasil pelatihan 

yang mereka terima, peserta masih mengalami kendala, yaitu kurangnya fasilitas, tidak 
adanya mitra yang bisa diundang untuk berdiskusi, dan kurangnya waktu implementasi. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 

1. Pelatihan DGM sangat diperlukan bagi pegawai Kementerian Keuangan untuk 
mendukung bidang tugasnya dalam era teknologi dan komunikasi, Era Revolusi 
Industry 4.0 dan menyongsong era society 5.0 saat ini.  

2. Evaluasi level 1 menunjukkan bahwa organisasi (penyelenggaraan) Pelatihan Desain 
Grafis dan Multimedia di BDK Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2018 sangat baik, 
meliputi segi layanan, ketersediaan infrastruktur, dan kompetensi pengajar. Evaluasi 
level 2 menunjukkan hasil evaluasi belajar peserta secara keseluruhan sangat baik 
dengan rata-rata nilai 8,15 dari nilai tertinggi 10. Sebagian besar peserta lulus dengan 
predikat sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa peserta pelatihan dapat menyerap 
materi pelatihan secara baik.Evaluasi Level 3 menunjukkan bahwa sebagian besar 
responden menyatakan sangat setuju bahwa Pelatihan Desain Grafis dan Multimedia 
telah berkontribusi pada peningkatan kompetensi alumni, memberikan manfaat dalam 
mendukung pekerjaan, dan memberikan kontribusi untuk peningkatan kompetensi 

alumni. 
3. Metode penilaian 360 derajat yang digunakan pada level 3 sangat bermanfaat karena 

memberi gambaran yang lebih jelas tentang kompetensi peserta pelatihan.Kekurangan 
penelitian ini adalah jumlah sampel yang terbatas, sehingga belum dapat digunakan 
untuk menyimpulkan persepsi seluruh peserta pelatihan DGM seluruh BPPK. 

4. Pelatihan belum menghasilkan outcome yang maksimal. Hal ini terlihat masih cukup 

banyak peserta pelatihan (41%) yang belum ditugaskan sesuai dengan materi yang 
mereka terima selama pelatihan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pemanfaatan 
output pelatihan oleh instansi asal peserta pelatihan. 

5. Dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan, 
para peserta menghadapi beberapa kendala yaitu ketersediaan fasilitas, tidak adanya 
kolega yang bisa diundang untuk berdiskusi, dan ketersediaan peluang implementasi. 
 

Saran 

1. Untuk menilai efektif tidaknya pelatihan yang diselenggarakan dapat digunakan model 
Kirkpatrick paling tidak hingga level 3, dimana pada level tersebut digunakan metode 
penilaian 360 derajat, karena akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

2. Agar hasil evaluasi lebih valid dan realiabel, maka jumlah sampel yang diambil harus 

mencukupi dan mewakili populasi. 
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Evaluasi Implementasi Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV Angkatan I 

Pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta Tahun 2019 
 

Jamila Lestyowati, Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. E-Mail:  
jlestyowati@kemenkeu.go.id   

 

Abstrak 

 
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV Ak 

I yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keuangan Yogyakarta. Evaluasi menggunakan metode 
empat level Kirkpatrick pada level 1 dan 2. Level 1 untuk menganalisis kepuasan peserta terhadap 
pelatihan. Level 2 untuk menganalisis peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah 
pelatihan. Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta pelatihan berjumlah 26 orang. Metode 
penelitian adalah kualititatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang berasal dari kuesioner 
yang diberikan kepada peserta dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepuasan 

peserta terhadap pelatihan. Nilai evaluasi penyelenggaraan adalah 4,41 dan evaluasi pengajar 4,45. 
Terdapat perbedaan pengetahuan yang signifikan sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan dengan 
nilai rata-rata sebelum pelatihan 51,2 dan setelah pelatihan 66,8. Level 1 dan 2 kirkpatrick dianalisis 
menggunakan analisis IPA, berada pada kuadran1 yang artinya yaitu perlu dipertahankan karena 
kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan tinggi. 

 

Kata kunci : analisis IPA, evaluasi pelatihan, model kirkpatrick, PPK Eselon IV 

 

Pendahuluan 

       Sumber daya manusia (SDM) adalah aset yang terpenting dalam sebuah institusi. SDM 
menjadi motor penggerak organisasi dalam mencapai tujuannya melalui daya pikir dan daya 

fisik yang dimilikinya. Meskipun teknologi semakin pesat perkembangannya, namun 
keberadaannya tidak dapat menggantikan semua peran SDM. Maka SDM memiliki peran 
yang sangat penting dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.  

       Keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kinerja masing-masing 
pegawainya. Kinerja yang dicapai masing-masing pegawai tergantung pada bagaimana 
pegawai yang bersangkutan menggunakan kompetensi yang dimilikinya. Eselon IV sebagai 

salah satu level manajerial tingkat menengah diharapkan mampu menerapkan 
kepemimpinan transformasional yaitu kemampuan seseorang pemimpin dalam bekerja 
dengan atau melalui orang lain untuk mentransformasikan, secara optimal sumber daya 
perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai dengan target capaian 
yang telah ditetapkan. Sosok seperti ini mampu memotivasi pengikut sehingga mereka 
merasakan kekaguman, kepercayaan, kesetiaan dan penghormatan terhadapnya.  

       Kompetensi merupakan salah satu pembentuk variable dalam memunculkan pemimpin 
yang transformasional dan berkinerja. Kompetensi Eselon IV ditengarai selama ini kurang 
optimal sehingga perwujudan kinerja juga belum sepenuhnya optimal. Melalui pelatihan 
peningkatan eselon IV diharapkan para eselon IV Kementerian Keuangan memiliki 
kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas mereka. Pelatihan dilakukan 
melalui serangkaian kurikulum yang terangkum dalam mata pelajaran tertentu. Materi-

materi tersebut diharapkan dapat membekali peserta pelatihan sehingga mampu 
menghasilkan SDM yang berkualitas. Terdapat faktor yang menentukan keberhasilan dalam 
suatu pelatihan. Salah satu faktor yang menentukan tersebut adalah faktor evaluasi 
pelatihan. Melalui evaluasi pelatihan, akan diperoleh umpan balik yang tepat untuk 
menghasilkan perbaikan penyelenggaraan pelatihan.  

mailto:jlestyowati@kemenkeu.go.id
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       Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 mengenai 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, tugas BPPK adalah melaksanakan 
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Balai Diklat 

Keuangan Yogyakarta  merupakan salah satu unit di lingkungan BPPK yang memiliki tugas 
untuk melaksanakan pelatihan bagi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan (Knowledge), keterampilan 

(Skills) dan sikap (Attitude) atau KSA, sering juga disebut kompetensi. Untuk meningkatkan 
kompetensi atau untuk mencapai tingkat kompetensi tertentu yang dipersyaratkan, pelatihan 
diharapkan menutup kesenjangan kompetensi antara yang dimiliki saat ini dengan 

kompetensi yang dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pekerjaan secara efektif. 
Kegiatan untuk mengetahui apakah tujuan pelatihan telah tercapai atau bagaimana 
pengaruh program pelatihan terhadap perubahan KSA peserta pelatihan dikenal dengan 
istilah evaluasi pelatihan. 

       Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV merupakan salah satu pelatihan yang 
dilaksanakan di BDK Yogyakarta. Evaluasi pelatihan atas kegiatan ini merupakan kegiatan 

yang penting dan diharapkan mampu memberikan umpan balik untuk pelaksanaan 
pelatihan di masa yang akan datang, baik bagi pengajar, panitia maupun peserta itu sendiri 
melalui penyempurnaan komponen-komponen pelatihan, baik kurikulum, bahan ajar, 
bahan tayang, media dan metode pembelajaran, pengajar serta sarana dan prasarana. 
Evaluasi pelatihan bertujuan untuk menyediakan informasi dan rekomendasi bagi 
pengambil kebijakan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau 
menghentikan sebuah program. Berdasarkan latarbelakang tersebut, penelitian atas evaluasi 

pelatihan PPK Eselon IV yang diselenggarakan oleh BDK Yogyakarta perlu dilakukan 
dengan membatasi pada evaluasi level II menurut teori the four levels Kirkpatrick.  

       Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada paper ini adalah (1) 
Bagaimana evaluasi pelatihan PPK Eselon IV menggunakan model Kirk Patrick level 1 dan 
2 dan (2) Bagaimana rekomendasi atas pelatihan PPK Eselon IV di masa yang akan datang 
berdasarkan hasil evaluasi pelatihan? Paper ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi 
pelatihan PPK Eselon IV menggunakan model Kirk Patrick level 1 dan level 2 dan 
memberikan rekomendasi dan masukan atas pelatihan PPK Eselon IV di masa yang akan 
datang berdasarkan hasil evaluasi pelatihan. Dengan melihat rumusan masalah diatas, maka 
rencana pemecahan masalah akan dijelaskan di bagian saran. Rencana tersebut berkaitan 
dengan hasil penelitian yang didapatkan.  

 

Kajian Pustaka 

EvaluasiPelatihan 

       Pelatihan adalah proses yang sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam melaksanakan tugas seseorang serta 
diharapkan dapat memengaruhi penampilan kerja baik orang yang bersangkutan maupun 

organisasi tempat kerja. (Daryanto, 2014). Tujuan program diklat adalah untuk 
meningkatkan kompetensi, mencapai tingkat kompetensi tertentu yang dipersyaratkan atau 
untuk menutup kesenjangan kompetensi antara yang dimiliki dengan yang dituntut untuk 
mampu melaksanakaan tugas pekerjaan secara efektif.  

       Evaluasi merupakan bagian dari program pelatihan, bertujuan untuk mengukur 
keberhasilan program, antara lain dari segi hasil belajar dan kualitas penyelenggaraan 

(Murjiman, 2014). Pengertian ini sejalan dengan Arikunto (2018) bahwa evaluasi program 
untuk melihat pencapaian target program dengan tolak ukur tujuan yang dirumuskan pada 
tahap perencanaan kegiatan. Purwanto (2016) menambahkan evaluasi adalah pengambilan 
keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar krtiteria. Definisi evaluasi program 
dikemukakan banyak ahli, Ralph Tyler (1950), Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) 
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yang menyebutkan bahwa evaluasi program menyediakan informasi untuk disampaikan 
kepada pengambil keputusan (Arikunto & Jabar, 2014). Evaluasi merupakan proses atau 
kegiatan pemilihan, pengumpulan analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya (Widoyoko, 
2017). Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu 
untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. (Arikunto & 
Jabar, 2014) Keberhasilan program pembelajaran tergantung pada faktor penting yaitu 
siswa, guru, materi/kurikulum, sarpras, pengelolaan dan lingkungan. 

       Wujud evalusi adalah sebuah rekomendasi untuk pengambil keputusan. Sukardi (2015) 
evalusi program pada umumnya sangat memperhatikan semua elemen diklat yang berperan 
mendukung tercapaianya tujuan lembaga, antara lain SDM, kurikulum, sistem 
instruksionalnya, fasilitas, sarpras, pengelolaan diklat dan hubungan antar lembaga diklat 
dan masyarakat. Perencanaan evaluasi harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, terurai 
dan komprehensif sehingga perencanaan tersebut berguna dalam menentukan langkah 
selanjutnya (Arifin, 2017). 

 Arikunto (2018) menyebutkan terdapat empat macam kebijaksanaan lanjutan yang 
dapat diambil, yaitu (a) Kegiatan tersebut dilanjutkan karena data yang terkumpul diketahui 
bahwa program sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa hambatan  
sehingga kualitas pencapaian tujuannya tinggi, (b) Kegiatan dilanjutkan dengan 
penyempurnaan, data  yang terkumpul diketahui bahwa program sangat bermanfat namun 
pelaksanaannnya kurang lancar atau kualitas pencapaian kurang tinggi, (c) Kegiatan tersebut 

dimodifikasi karena data menunjukkan kemanfaatan program kurang tinggi sehingga perlu 
disusun lagi perencanaan yang lebih baik dan (d) Kegiatan tidak dapat dilanjutkan karena 
menunjukkan hasil program kurang bermanfaat, pelaksanaan juga banyak hambatan. 
Kirkpatrick mengatakan bahwa proses evaluasi diklat adalah satu kesatuan proses mulai dari 
perencanaan sampai dengan pelaksanaan program diklat yang terdiri dari 10 tahapan proses 
(Daryanto & Bintoro, 2014) 

Dalam perspektif critical event models, evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan 

dari seluruh tahapan siklus pelatihan. Pada konteks ini evaluasi dilakukan terhadap setiap 
tahapan mulai dari analisis kebutuhan pelatihan, pelaksanaan pelatihan sampai dengan 
setelah selesai pelaksanaan atau pasca pelatihan. Sejalan dengan tujuan di atas, dapat 
dijabarkan lebihlanjut bahwa fungsi evaluasi dalam pelatihan diperlukan antara lain untuk 
memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar dalam: 

1. Membuat kebijakan dan keputusan; 
2. Menilai hasil yang dicapai para pesertapelatihan; 
3. Menilai kurikulum; 
4. Memberi kepercayaan kepada puspelatihan; 
5. Memonitor anggaran/dana yang telah diberikan; 
6. Memperbaiki materi dan program pelatihan. 

 

Model Evaluasi Kirkpatrick 

Menurut Kirkpatrick, terdapat sepuluh langkah proses program pelatihan, yaitu (1) 
Menentukan kebutuhan, (2) Menetapkan tujuan, (3) Menentukan konten subjek, (4) 
Memilih peserta, (5) Menentukan jadwal terbaik, (6) Memilih fasilitas yang sesuai, (7) 
Memilih instruktur yang sesuai, (8) Memilih dan menyiapkan alat bantu audiovisual, (9) 
Mengoordinasikan program, dan (10) Mengevaluasi program (Kirkpatrick, 2008). Kirk 
Patrick mengemukakan alas an pentingnya evaluasi, yaitu: 

1. Untuk menunjukkan bagaimana suatu pelatihan berkontribuasi dalam mencapai tujuan 

organisasi; 
2. Untuk menentukan apakah program pelatihan dapat berlanjut atau tidak; 
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3. Untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk perbaikan program 

pelatihan. 

       Model evaluasi empat level Kirkpatrick adalah salah satu model evaluasi yang paling 
banyak digunakan untuk menilai suatu program pelatihan. Model ini diperkenalkan oleh 
Donald Kirkpatrick tahun 1959. Pada prinsipnya, teori ini menyatakan bahwa proses 
evaluasi suatu pelatihan terdiri dari empat tingkat/level yaitu reaksi (reactions), pembelajaran 

(learning), perilaku (behaviour) dan hasil (results).  

       Level 1 yaitu reaksi mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. 

Indikator yang dijadikan acuan untuk pengukuran ini adalah: materi, fasilitas, konsumsi, 
dan instruktur saat pelatihan. Melalui kepuasan terhadap penyelenggaraan pelatihan, akan 
memunculkan motivasi dan semangat belajar. Mengukur reaksi ini relative mudah karena 
bisa dilakukan dengan menggunakan reaction sheet yang berbentuk kuesioner.  Evaluasi 

terhadap reaksi ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan respon dari peserta 
terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan. Kirkpatrick menyebutkan bahwa 
“Organizations paid a fee to send their people to these public programs. It is obvious that the reaction of 

participants was a measure of customer satisfaction. It is important not only to get a reaction but to get 
a positive reaction. As just described, the future of a program depends on positive reaction. In addition, 
if participants do not react favorably, they probably will not be motivated to learn. Positive reaction may 
not ensure learning, but negative reaction almost certainly reduces the possibility of its occurring.” 

       Level 2 yaitu pembelajaran mengukur apakah peserta dapat memahami materi yang 
diberikan oleh pengajar. Program pelatihan dikatakan berhasil ketika aspek tersebut 

mengalami perbaikan dengan membandingkan hasil pengukuran sebelum dan sesudah 
pelatihan. Alat ukur yang bisa digunakan adalah tes tertulis dan tes kinerja. Tes tertulis dapat 
digunakan untuk mengukur tingkat perbaikan pengetahuan dan sikap peserta, sementara tes 
kinerja dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penambahan keterampilan peserta. 
Kirkpatrick menyebutkan bahwa “Learning can be defined as the extent to which participants 
change attitudes, improve knowledge, and/or increase skill as a result of attending the program.In the 

four levels, learning has taken place when one or more of the following occurs: Attitudes are changed. 
Knowledge is increased. Skill is improved. One or more of these changes must take place if a change in 
behavior is to occur.” 

       Level 3 yaitu perilaku mengetahui apakah pengetahuan, keahlian dan sikap yang 
diajarkan saat pelatihan benar-benar dimanfatkan dan diaplikasikan ke dalam perilaku kerja 
peserta sehari-hari dan bepengaruh secara signifikan terhadap peningkatan 

kinerja/kompetensi di unit kerja masing-masing. Level 3 ini bertujuan untuk mengukur 
perubahan perilaku kerja peserta pelatihan. Setelah mereka kembali ke dalam lingkungan 
kerjanya. Perilaku yang dimaksud di sini adalah perilaku kerja yang ada hubungannya 
langsung dengan materi yang disampaikan pada saat pelatihan. Evaluasi perilaku ini dapat 
dilakukan melalui observasi langsung ke dalam lingkungan kerja peserta atau kuesioner. 
Disamping itu bisa juga melalui wawancara dengan atasan maupun rekan kerja peserta. 
Kirkpatrick menulis bahwa “Behavior can be defined as the extent to which change in behavior has 

occurred because the participant attended the training program. Some trainers want to bypass levels 1 
and 2—reaction and learning—in order to measure changes in behavior.This is a serious mistake. For 
example, suppose that no change in behavior is discovered.The obvious conclusion is that the program 
was ineffective and that it should be discontinued.This conclusion may or may not be accurate. Reaction 
may have been favorable, and the learning objectives may have been accomplished, but the level 3 or 4 
conditions may not have been present. 

In order for change to occur, four conditions are necessary: 

1. The person must have a desire to change. 
2. The person must know what to do and how to do it. 
3. The person must work in the right climate. 

4. The person must be rewarded for changing.” 
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       Level 4 yaitu hasil untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan performance atau kinerja 

organisasi setelah pelatihan. Tujuan dari pengumpulan informasi pada level ini adalah untuk 
menguji dampak terhadap kelompok kerja atau organisasi secara keseluruhan. Level 3 

berfungsi untuk mengetahui dampak perubahan perilaku kerja peserta pelatihan terhadap 
tingkat produktifitas perusahaan. Aspek yang bisa menjadi acuan dalam evaluasi ini meliputi 
kenaikan produksi, peningkatan kualitas produk, penurunan biaya, penurunan angka 
kecelakaan kerja baik kualitas maupun kuantitas, penurunan turnover, maupun kenaikan 
tingkat keuntungan. Kirkpatrick menyatakan bahwa ”Results can be defined as the final results 
that occurred because the participants attended the program. The final results can include increased 

production, improved quality, decreased costs, reduced frequency and/or severity of accidents, increased 
sales, reduced turnover, and higher profits. It is important to recognize that results like these are the 
reason for having some training programs.Therefore, the final objectives of the training program need to 
be stated in these terms.” 

       Setiap level dalam model ini dilakukan bertahap. Kirkpatrick menyebutkan “Each of the 

four levels is important, and we should not bypass the first two in order to get to levels 3 and 4”. Cukup 

banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan modal 4 level Kirkpatrick dalam 
menganalisi evaluasi pelatihan yang dilakukan. Jane & Shaw (2019) dan Dewi, Rosiana & 
Kartowagiran (2018) mengukur level 1 Kirkpatrick dan hasilnya peserta berada pada 
kategori peserta merasa puas atas pelatihan. Hasil evaluasi pelatihan diharapkan dapat 
memenuhi gap pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah pelatihan. Seperti 
penelitian Utomo dan Tehupeiory (2014), Widyastuti, Umi, Purwana, & Dedi (2015), 
Mansour (2013), Borate dkk. (2014), Rukmi dkk (2014) menyebutkan terdapat kepuasan 
peserta pelatihan dan peningkatan pengetahuan serta terjadi peningkatan performa di tempat 
kerja paska pelatihan.  

       Pada level sampai dengan 4 Kirkpatick, Dorri, Safoura, Akbari & Sedeh (2016), Sari, 
Mukhtar & Supriyati (2017) menunjukan hasil yang bagus. Lebih detil setelah dua tahun  
Lai, Mui, Wan, Stewart, Yew, Lam & Chan (2016) menunjukkan ada peningkatan yang 
signifikan secara statistik dalam komunikasi dan kesejahteraan pasca pelatihan. Berbeda 

dengan Duy & Thanh (2015) pelatihan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap 
ROA dalam jangka pendek, tetapi tidak berdampak pada pendapatan dan laba perusahaan 
dalam jangka pendek dan dalam waktu dekat (satu atau dua tahun setelah pelatihan). 
Sedangkan Kucherov & Manokhina (2017), menunjukkan tingkat evaluasi pelatihan yang 

berbeda tergantung pada durasi dan biaya program pelatihan. 

 

Pelatihan Peningkatan Kompetensi Eselon IV 

       Pelatihan ini dimaksudkan untuk mencapai persyaratan kompetensi pegawai yang 
sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) eselon IV dan peserta mampu 
mengaktualisasikan materi dalam pekerjannya agar dapat melaksanakan tugas fungsinya 
dengan efektif. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta pelatihan diharapkan mampu: 

a. Memahami konsep kompetensi dengan baik; 
b. Memahami dan mengimplementasikan kompetensi kepemimpinan dalam rangka 

pencapaian tujuan unit kerjanya (eselon IV); 
c. Menerapkan kemampuan bekerja dalam tim dalam bentuk berkontribusi dan 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan unitnya; 
d. Mengenali, memahami, dan merealisasikan kebutuhan pemangku kepentingan serta 

berinisiatif menjalin hubungan yang produktif dengan pemangku kepentingan; 
e. Berkomitmen dan menerapkan nilai-nilai integritas dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya dengan baik; 
f. Melaksanakan pekerjaan dengan disertai inisiatif perbaikan cara kerja agar lebih efektif 

dan mencapai target yang ditetapkan; 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Dmitry%20Kucherov
https://www.emerald.com/insight/search?q=Daria%20Manokhina
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g. Melakukan proses perbaikan kerja yang konsisten dan berkelanjutan serta mampu 
mencorong bawahan di bawah tanggungjawabnya untuk meningkatkan kualitas kerja; 

h. Mengimplementasikan rencana pengembangan individu agar memberikan manfaat bagi 

diri pribadi, maupun bagi organisasi. 

       Mata Pelajaran yang diberikan selama pelatihan adalah Leadership, Teamwork and 

collaboration, Stakeholder orientation, Integrity, Drive for result, Quality improvement, dan Individual 

development plan and coaching. Selain itu peserta juga mendapatkan ceramah Leadership sharing 

experience dan ceramah current issues.  

       Pada evaluasi pelatihan PPK Eselon IV ini, model evaluasi yang digunakan adalah level 
1 dan level 2. 

1. Level 1: Reaksi (reaction) 

Evaluasi level ini mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. 
Kirkpatrick pada dasarnya menyebut reaksi sebagai seberapa senang peserta pelatihan 
terhadap program pelatihan itu sendiri. Hal-hal yang dievaluasi pada level ini antara lain 

mengenai materi pelatihan, instruktur/pengajar, waktu penyelenggaraan, fasilitas pelatihan 
serta metode yang digunakan. Salah satu alat yang umum digunakan untuk melakukan 
evaluasi pada level reaksi adalah kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai pendapat 
peserta pelatihan tentang aspek-aspek penyelenggaraan pelatihan. 
2. Level 2: Pembelajaran (learning) 

Evaluasi level ini mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan sampai sejauh 
mana materi yang diberikan selama pelatihan telah dipahami oleh peserta pelatihan. 

Pengukuran dilaksanakan dalam bentuk tes tertulis melalui pre dan post test.  

       Pengukuran menggunakan alat ukur berupa instrumen. Azwar (2016) menyebutkan 
bahwa instrumen atau alat pengukuran tes berisi kumpulan pertanyaan atau kumpulan 
perintah sehingga dapat memancing respon individual. 

 

Metode Penelitian 

       Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi. Sugiyono (2018) menyebutkan 
bahwa penelitian evaluasi merupakan evaluasi program, sebagai metode ilmiah untuk 
mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu program, kebijakan, proyek dan efektivitas tertentu 
baik yang telah lalu, sedang terjadi dan usulan program yang akan datang. Penelitian 
evaluasi dilakukan berdasarkan standar rencana dan tujuan program. Hasil penelitian 

digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas perumusan 
implementasi, dan hasil dari satu proyek, kebijakan dan program. Penelitian evaluasi tidak 
harus meneliti seluruh aspek program, tapi bisa sebagain dari itu.  

       Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner sebagai instrumen penelitian 
kepada peserta pelatihansebagaipopulasipenelitian.  Instrumen memiliki kedudukan yang 
sangat penting (Arikunto & Jabar, 2014). Pengumpulan data dengan pengukuran 

memungkinkan data diubah menjadi skor-skor kuantitatif (Purwanto, 2012). Objek evaluasi 
pelatihan adalah pelatihan PPK Eselon IV Ak I yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan 
Keuangan Yogyakarta pada tahun 2019.  

       Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 
dengan daftar pertanyaan (kuesioner/angket) yang dibagikan kepada peserta pelatihan saat 
selesai pelatihan. Kuesioner diisi peserta pelatihan melalui platform Semantik BPPK. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data intern yaitu data penunjang yang 
diperoleh dan tersedia pada instansi yang terkait seperti KAP pelatihan, bahan ajar, laporan 
hasil evalusi seksi evaluasi dan informasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua 
cara, yaitu melalui penyebaran kuesioner kepada peserta pelatihan. Kuesioner untuk level 1 
terdiri dari dua jenis yaitu kuesioner berupaevaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggara. 
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Evaluasi level 2 berupa soal pre post test. Kuesioner pertama berisikan komponen pendukung 

pelatihan dan diminta memberi nilai dari indeks skala 1-5. 

       Jika data yang diperlukan telah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 
pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam 
evaluasi pelatihan ini dijabarkan sebagai berikut.  

a. Data direkap menurut itemnya masing-masing 
b. Data dimasukkan ke file pengolahan data 
c. Hasil nya adalah nilai atas masing-masing item 

Data kemudian dianalisis berdasarkan besaran nilainya. Hasil tersebut dilakukan triangulasi 
berdasarkan pengamatan selama proses pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang tepat. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan PPK Eselon IV Ak I  

       Hasil kegiatan evaluasi pelatihan akan dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu hasil 
kegiatan evaluasi penyelenggaraan, hasil evaluasi pengajar dan hasil evaluasi peserta. 

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan 

 Setelah direkap, nilai hasil evaluasi penyelenggaraan menunjukkan angka sebagai 
berikut. 

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Penyelenggaraan 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Rata-Rata 

Kepentingan 

Persepsi / Kenyataan 

Rata-Rata Kategori 

1 Kesesuaian materi pembelajaran dengan 
harapan/kebutuhan peserta Pembelajaran 

4.60 4.48 Sangat Baik 

2 Bahan ajar mudah dipahami 4.48 4.28 Sangat Baik 
3 Kesesuaian metode pembelajaran dengan 

materi Pembelajaran 
4.48 4.40 Sangat Baik 

4 Kesigapan penyelenggara Pembelajaran 

dalam melayani peserta Pembelajaran 
selama proses pembelajaran 

4.40 4.56 Sangat Baik 

5 Ketercukupan konsumsi 
(makanan/minuman) 

4.36 4.32 Sangat Baik 

6 Lingkungan belajar berfungsi dengan baik     
6.1 Ruang Kelas 4.44 4.48 Sangat Baik 
6.2 Asrama 4.40 4.32 Sangat Baik 

 Rata-Rata 4.45 4.41 Sangat Baik 

 
       Berdasarkan tabel diatas, peserta memiliki rata-rata harapan yang tinggi yaitu 4,45. 
Ekspektasi peserta itu ditandai dengan munculnya harapan agar mereka mendapatkan 
pencerahan dan sekaligus dapat meningkatkan kompetensi mereka. Ada anggapan dari 
peserta, bahwa mereka mengikuti pelatihan ini karena dianggap kurang kompeten di kantor. 
Harapan yang tinggi tersebut dapat dimaknai bahwa keikutsertaan mereka pada pelatihan 
ini mempunyai target yang tinggi. Harapan yang tinggi tersebut ternyata tidak dibarengi 
dengan tingkat persepsi/kenyataan yang mereka dapatkan. Nilai rata-rata 

persepsi/kenyataan adalah 4,41. Analisis perbandingan angka menunjukkan bahwa harapan 
peserta kurang terpenuhi dengan pelaksanaan pelatihan ini walaupun kategorinya sangat 
baik. Dari tujuh item penilaian, jika dibandingkan antara nilai rata-rata kepentingan dan 
rata-rata persepsi/kenyataan, lima item mengalami penurunan nilai, sedangkan dua item 
mengalami kenaikan rata-rata. Dua item tersebut adalah Kesigapan penyelenggara 
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Pembelajaran dalam melayani peserta Pembelajaran selama proses pembelajaran (naik 0,16 
poin) dan ruang kelas (naik 0,04 poin). 

 

Analisis IPA Model 

Kepentingan 

 

Persepsi/ Kenyataan 

 

Gambar 1. Analisis IPA Model 

Keterangan: 
1 Kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pelatihan 
2 Bahan ajar mudah dipahami 
3 Kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pelatihan 

4 Kesigapan penyelenggara pelatihan dalam melayani peserta pelatihan selama proses 
pembelajaran 

5 Ketercukupan konsumsi (makanan/minuman) 

6.1 Lingkungan belajar berfungsi dengan baik (ruang kelas) 

6.2 Lingkungan belajar berfungsi dengan baik (asrama) 
 

Berdasarkan matrik diatas, dapat dianalisis berdasarkan Output Importance Performance 

Analysis (IPA) Model sebagai berikut: 

a. Semua item penilaian berada pada kuadran I yaitu dipertahankan dengan criteria 
kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan tinggi. Semua butir (1, 2, 3, 4, 5. 6.1 dan 6.2) 
masuk dalam kuadran ini. 

b. Tidak ada butir yang masuk pada kuadran II (perlu diperbaiki karena kepentingan tinggi 

dan persepsi/kenyataan rendah), kuadran III (sudah baik, tidak perlu diprioritaskan atau 
ditingkatkan karena kepentingan rendah dan persepsi/kenyataan tinggi) maupun 
kuadran IV (Tidak menjadi prioritas perbaikan karena kepentingan rendah dan 
persepsi/kenyataan rendah) 
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Hasil Evaluasi Pengajar 

Berdasarkan kuesioner yang diisi peserta terkait pengajar, didapatkan hasil evaluasi sebagai 

berikut.  

Tabel 2. Hasil Evaluasi Pengajar 

 

No 
Penga

jar 

Mata 

Pelajaran 

Pengetahuan 

Pengajar Atas 

Materi 

Yang Disampaikan 

Kemampuan 

Pengajar 

Menyampaikanmat

eri 

Rata-

Rata 

Total 

Rata-

Rata 

Ekspekta

si / 

Harapan 

Rata-Rata 

Persepsi / 

Kenyataan 

Rata-

Rata 

Ekspekta

si 

/ 

Harapan 

Rata-

Rata 

Persep

si / 

Kenyat

aan 

Rata-

Rata 

Ekspekt

asi 

/Harapa

n 

Rata-

Rata 

Persepsi

/ 

Kenyata

an 

Rata-

Rata 

Total 

Katego

ri 

(1) (2) (3) 

(4) (5) (6) (7) 

(8) = 

(4+6)/2 

(9) = 

(5+7)/

2 (10) 

1 A Pengenalan 

Kompetensi 
4.44 4.40 4.48 4.40 4.46 4.40 

Sangat 

Baik 

2 B Leadership 
4.44 4.40 4.44 4.40 4.44 4.40 

Sangat 

Baik 

3 C Teamwork 

and 
Collabora 

tion 

4.60 4.64 4.56 4.64 4.58 4.64 
Sangat 
Baik 

4 D Stakeholder 

Orientation 4.52 4.52 4.60 4.60 4.56 4.56 
Sangat 

Baik 

5 E Integrity 
4.36 4.24 4.40 4.24 4.38 4.24 

Sangat 

Baik 

6 F Drive for 

Results 
4.60 4.68 4.52 4.56 4.56 4.62 

Sangat 

Baik 

7 G Ceramah 

Current Issue 4.24 4.04 4.36 4.12 4.30 4.08 Baik 

8 H Quality 
Improve 

ment 

4.56 4.56 4.48 4.64 4.52 4.60 
Sangat 
Baik 

9 I Leadership 

Sharing 
Experience 

4.40 4.32 4.40 4.32 4.40 4.32 
Sangat 

Baik 

10 J Individual 
Development 

Plan dan 
Coaching 
Session 

4.56 4.64 4.56 4.56 4.56 4.60 
Sangat 

Baik 

RATA-RATA 
4.47 4.44 4.48 4.45 4.48 4.45 

Sangat 

Baik 

 
Sebagian besar pengajar mendapatkan hasil evaluasi rata-rata persepsi/kenyataan 

dengan kategori sangat baik, sedangkan satu pengajar mendapatkan nilai rata-rata 
persepsi/kenyataan dengan kategori baik. Secara keseluruhan nilai rata-rata evaluasi 
pengajar adalah 4,45. 

Jika dilihat secara parsial dari evaluasi pengajar, maka didapatkan nilai rata-rata 

kinerja seperti di bawah ini: 

a. Butir Pengetahuan Pengajar terhadap materi memperoleh nilai rata-rata 4,44 
b. Butir Kemampuan Pengajar dalam menyampaikan materi memperoleh nilai rata-rata 

4,45 
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IPA Analisis 

 

 

Gambar 2. IPA Analisis 

 

Jika dianalisis melalui model IPA, maka semua pengajar berada pada kuadran I yaitu 
perlu dipertahankan karena kepentingan tinggi dan persepsi/kenyataan tinggi. 

Selain butir pertanyaan diatas, juga terdapat dua butir pertanyaan yaitu butir 9 dan 
10 sebagai berikut.  

Tabel 3. Kuesioner Butir 9 dan Butir 10 

 

No Butir 
Presentase 

"Ya" 

Presentase 

"Tidak" 

9 
Saya mengetahui tujuan pembelajaran sebelum 
pembelajaran dimulai 

100.00% 0.00% 

10 
Saya akan merekomendasikan pembelajaran ini 
kepada orang lain 

100.00% 0.00% 

 
Berdasarkan tabel di atas, semua peserta mengetahui tujuan pembelajaran sebelum 

pembelajaran dimulai, dan semua peserta akan merekomendasikan pembelajaran ini kepada 
orang lain. 

 

Hasil Evaluasi Peserta (Level 2) 

       Evaluasi level 2 digunakan untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta 

pelatihan. Yang diukur adalah sampai sejauh mana materi yang diberikan selama pelatihan 
telah dipahami oleh peserta pelatihan. Kepada peserta pelatihan PPK Eselon IV dilakukan 
pengukuran pengetahuan dengan melalui pre dan post test. Pre test dilakukan sebelum kegiatan 

belajar klasikal, dan post test dilakukan setelah kegiatan pembelajaran klasikal.  
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Hasil pre post test tersebut diuji menggunakan uji t untuk mengukur uji beda dua arah 

dengan SPSS.  

 

Gambar 3. Paired Samples Statistics 

 

Rata-rata nilai pre test adalah 51,20 dan post test adalah 66,80. Terdapat peningkatan 

hasil ujian peserta secara signifikan.  

 

 

Gambar 4. Paired Samples Correlations 

 

 

Gambar 5. Paired Samples Test 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa 
kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan model evaluasi Kirkpatrick, Pelatihan PPK eselon IV di BDK Yogyakarta 
sudah diselenggarakan dengan baik. Pada level 1, evaluasi penyelenggara mendapatkan 
nilai rata-rata 4,41 dengan kriteria sangat baik dan analisis model IPA menunjukkan 
semua item evaluasi penyelenggaraan berada di kuadran I yaitu dipertahankan. Hal itu 
berarti penyelenggaraan pelatihan PPK eselon IV berjalan dengan baik dan peserta 
merasa puas terhadap pelatihan tersebut. Evaluasi pengajar mendapatkan nilai rata-rata 

4,45 dengan kriteria sangat baik dan analisis IPA menunjukkan semua pengajar berada 
pada kuadran I yaitu dipertahankan. Hal itu berarti peserta merasa puas dan menilai 
diatas baik untuk para pengajar. Dengan adanya kepuasaan peserta terhadap aspek 
penyelenggara dan pengajar, hal itu akan meningkatkan motivasi peserta selama 
pelatihan. Pada level 2, evaluasi peserta mendapatkan nilai bervariasi. Berdasarkan uji t 
diketahui bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta antara sebelum dan sesudah 

pelatihan. Peserta menganggap bahwa kompetensinya meningkat setelah mengikuti 
pelatihan. Hal ini dapat meningkatkan performa mereka di tempat kerja. Materi yang 
diberikan (Leadership, Teamwork and collaboration, Stakeholder orientation, Integrity, Drive for 

result, Quality improvement, dan Individual development plan and coaching) diperlukan ketika 
bekerja, sehingga dapat memenuhi kebutuhan kompetensi terkait sikap, pengetahuan dan 
keterampilan sebagai eselon IV menjadi lebih baik. 
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2. Atas dasar hasil evaluasi model Kirkpatrick level 1 dan 2, umpan balik atas program 
pelatihan PPK esemon IV adalah direkomendasikan untuk dilanjutkan. Ada beberapa hal 
yang perlu diperbaiki yaitu terkait sarana prasarana (wifi dan asrama) dan masukan 

perlunya materi pengenalan kompetensi diberikan saat eselon IV akan assessment atau re-

assessment. Hal ini untuk menyiapkan eselon IV berada di assessement center sehingga 

memberikan hasil yang optimal. Materi yang dipelajari saat pelatihan diharapkan dapat 
diimplementasikan dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari sehingga mampu 
menjawab tantangan pengelolaan SDM di masa yang akan datang, yaitu menjadi 
pemimpin yang transformasional dan berkinerja. 

 

Saran/rekomendasi 

 Beberapa saran terkait penyelenggaraan pelatihan PPK Eselon IV adalah sebagai 
berikut. 

1. Mempertahankan perolehan angka evaluasi dengan berkomitmen untuk menjaga 

sarana prasarana dan layanan kepada peserta tetap baik. Mempertahankan tingkat 
persepsi peserta yang berhubungan dengan pengajar. Diperlukan bahan materi yang 
bervariasi agar peserta mendapat pencerahan dari banyak sisi. Perlu dievaluasi kembali 
mengenai perolehan nilai pre dan post peserta. Pengajar mendapatkan rancangan soal 

sehingga di kelas juga dapat menyampaikan materi dengan baik dan fokus pada KAP 
nya.  

2. Melakukan analisis kebutuhan pembelajaran berdasarkan basis riset, sehingga dapat 
disusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pejabat eselon IV.  

3. Evaluasi merupakan bagian dari sepuluh tahap program pelatihan. Oleh karena itu, 
kerangka implementasi evaluasi pelatihan perlu dilakukan sejak penyusunan kerangka 
acuan pembelajaran. Model evaluasi yang tepat digunakan sudah direncanakan sedari 
awal. Termasuk di dalamnya, pemilihan jenis pengukuran hasil pelatihan berupa 
tes/non tes kepada peserta.  
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Abstrak 

 

WhatsApp adalah sebuah aplikasi yang fiturnya cukup lengkap, bisa mengirim video, audio, 
gambar, dan link, sehingga menjadi salah satu aplikasi yang banyak digunakan bukan hanya antar 
individu namun juga bisa berupa grup. Perkembangan zaman menghasilkan pemanfaatan WhatsApp 
grup menjadi media bertukar pengetahuan. Kuliah WhatsApp, disingkat kulwhap adalah aktivitas 
diskusi atau kuliah dengan materi berkesinambungan atau semacam seminar online yang 
menggunakan grup Whats App sebagai media.Seiring dengan perkembangannya dan semakin banyak 
orang yang merasakan manfaatnya, kulwhap telah digunakan oleh berbagai kalangan, komunitas, 
mahasiswa, pelajar, para penggiat sosial, namun belum di lingkungan organisasi pemerintah. Oleh 

karena itu tulisan ini ingin berbagi mengenai pengalaman menjalankan kulwhap di lingkungan 
organisasi pemerintah, serta potensi penggunaan dimasa yang akan datang. Kulwhat dilaksanakan 
dalam satu hari seama dua jam dan diikuti oleh pegawai BMKG sebanyak 56 orang yang berasal dari 
wilayah di Indonesia. Secara umum peserta merasa bahwa ini merupakan suatu langkah inovasi 
dalam pembelajaran. Kulwhap yang diselanggarakan topiknya menarik, pemaparannya variatif 
seperti video dan teks. Kulwhap bisa menjadi alternative metode pembelajaran bagi pegawai dengan 

memperhatikan beberapa hal yaitu materi dan kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi. 

 

Kata Kunci: Kulwhapp, Metode pembelajaran, Teknologi. 

 

Pendahuluan 

       Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan teknologi mobile internet yang 
tinggi. Berdasarkan data dari We Are Social, sebesar 64,8 persen penduduk sudah terhubung 

dengan internet, dimana 56 persen aktif menggunakan social media setiap hari dengan waktu 
penggunaan rata-rata 2-3 jam. Aplikasi media sosial diakses terbanyak adalah youtube, 
kemudian WhatsApp dan urutan ketiga adalah facebook dengan usia pengguna terbanyak 
adalah mereka yang berusia produktif yaitu 18-24 tahun sebanyak 33 persen dan usia 25 – 

44 tahun sebanyak 45 persen.  

       Aplikasi WhatsApp merupakan aplikasi pesan paling populer. Sedikitnya, setiap hari 
WhatsApps mengirimkan 19 miliar pesan. WhatsApp menjadi salah satu media komunikasi 
karena kelengkapan fiturnya yaitu bisa mengirimkan foto, pesan, audio, dan video. 
Keberadaannya membantu percepatan komunikasi dalam sebuah kelompok atau organisasi 
dengan fitur WhatsApp Grup. Bagi kelompok atau organisasi, grup WhatsApp digunakan 

sebagai sarana bertukar informasi dan data. Keberadaannya dirasa sangat efisien dan efektif 
karena bisa menghemat waktu komunikasi dan sebagai media diskusi (Rahmansari, 2017; 
Trisnani, 2017). Namun grup WhatsApp juga kadang terkesan menggangu karena apa yang 
diinformasikan belum tentu benar informasinya atau adanya diskusi terkait hal-hal yang 

mailto:ninasasmita@gmail.com
mailto:prasetyaratih2@gmail.com
mailto:ry.purwanti@gmail.com
mailto:add.warman@gmail.com
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diluar kontek tujuan grup tersebut, sehingga bisa menimbulkan keresahan, salah paham atau 
terkesan mengganggu. 

       Terlepas dari positif dan negatifnya keberadaan grup WhatsApp. Sebuah ide kreatif 
muncul dalam penggunaan WhatsApp, yaitu Kuliah WhatsApp atau disingkat kulwhap. 
Kulwhap merupakan aktivitas diskusi atau kuliah dengan materi berkesinambungan atau 
semacam seminar online yang menggunakan WhatsApp Group sebagai media. Siapa 
penggagas awal dari kulwhap di Indonesia, tidak ada informasi pasti, namun pada tahun 
2014, sekumpulan ibu-ibu rumah tangga melakukan sebuah terobosan menggunakan grup 
WhatsApp. Mereka memulai Kulwhap bagi ibu-ibu rumah tangga yang ada di Indonesia 
dengan tujuan ingin berbagi pengetahuan tentang mengelola keluarga. Mengingat belajar 
secara formal di kelas pelatihan atau online menggunakan komputer tidak memungkinkan, 

dengan kulwhap para ibu-ibu bisa mengikutinya disela-sela waktu mengurus keluarga. 

       WhatsApp digunakan sebagai sarana kulwhap karena fiturnya yang cukup lengkap. 
Tema diskusi yang menarik dan spesifik serta tepat sasaran ditambah metode pembelajaran 
yang fleksibel dan tanpa kelas menjadikan aktivitas pembelajaran ini populer. Dokumen, 

video, audio, link, gambar bisa di bagikan dalam WhatsApp. Mengikutinya tidak 

memerlukan HP yang terlalu bagus dan asalkan ada akses internet maka bisa mengikutinya.  

       Siapapun yang punya link grup WhatsApp dimana kuliah atau diskusi akan dilakukan, 

bisa mengikutinya. Link dapat diperoleh melalui iklan flyer tentang kulwhap dimana ada 

fasilitas “link join” yang bisa langsung di klik dan bergabung dalam grup. Selain Kulwhap 

versi tak berbayar, ada juga versi berbayarnya. Kulwhap yang berbayar, biasanya 

memerlukan input data ke sebuah formulir atau registrasi melalui telepon, dan setelah 
melakukan pembayaran baru bisa bergabung dengan grup WhatsApp. Dalam mengikuti 
kulwhap biasanya akan ada moderator yang mengatur sesi perkualiahan serta menjelaskan 
aturan mainnya. 

       Seiring dengan perkembangannya dan semakin banyak orang yang merasakan 
manfaatnya, kulwhap telah digunakan oleh berbagai kalangan, komunitas, mahasiswa, 
pelajar, para penggiat sosial. Jika dilihat, aktivitas ini belum banyak ditemukan di 
lingkungan organisasi khususnya organisasi pemerintah, padahal metode pembelajaran ini 
sangat "menjanjikan" dalam pemenuhan kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai. Oleh 
karenanya, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(Pusdiklat BMKG), merasa bahwa kulwap bisa menjadi alternatif pembelajaran selain 
klasikal dan online menggunakan e-learning. Hal ini sejalan dengan kebutuhan organisasi 

untuk dapat memberikan peningkatan kompetensi bagi pegawai 20 jam pelajaran (JP) per 
orang per tahun. Dengan jumlah pegawai sebanyak 4285 orang yang tersebar diseluruh 
Indonesia, diharapkan Kulwap menjadi salah satu sarana pembelajaran alternatif dalam 
peningkatan kompetensi pegawai. Sejalan dengan misi Pusdiklat BMKG yaitu 
"Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran yang modern, inovatif dan efektif 
dalam mendukung pembelajaran". Maka, Pusdiklat BMKG yang digagasi oleh empat orang 
pegawainya mencoba melakukan kulwhap perdana di BMKG. Adapun tujuan dari 

penulisan ini adalah ingin berbagi mengenai pengalaman menjalankan kulwhap di 
lingkungan organisasi pemerintah, serta melihat potensi penggunaan dimasa yang akan 
datang. 

 

Pembahasan 

       Dalam sebuah pelatihan, agar pelatihan dapat berjalan efektif dan efisien maka 
diperlukan desain pembelajaran yang efektif. Desain pembelajaran adalah kegiatan 
penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer 
pengetahuan antara pendidik dan peserta didik secara efektif (Sari, 2017). Salah satu model 
desain pembelajaran adalah ADDIE yang merupakan singkatan dari Analysis, Design, 
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Develop, Implement, Evaluate. Model ADDIE dikembangkan oleh Dick and Carry pada tahun 

1996 (Benny, 2009). Model ADDIE berfungsi menjadi panduan dalam membangun 
perangkat dan infrastruktur sebuah program pelatihan agar sesuai kebutuhan dan dinamis. 

Model ini terdiri dari 5 tahap yaitu (a) Analysis (analisa); (b) Design (desain); (c) Development 

(pengembangan); (d) Implementation (implementasi); dan Evaluation (evaluasi). Model ini 

dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produk seperti model, 
strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media dan bahan ajar. 

       Tahapan pertama dalam ADDIE yaitu analisa, dilakukan untuk melihat apakah perlu 
dikembangkan model atau metode pembelajaran baru dalam sebuah pelatihan. 

Pengembangan metode pembelajaran yang baru bisa terjadi karena metode pembelajaran 
yang ada bermasalah atau sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada misalnya dengan 
kebutuhan sasaran, lingkungan belajar, teknologi, karakteristik peserta didik, dan sebagainya 
(Sari, 2017; Sari, 2018). Tahapan kedua, desain yaitu proses sistematik yang dimulai dari 
menetapkan tujuan belajar, merancang skenario pembelajaran, perangkat pembelajaran, 
materi pembelajaran dan alat evaluasi hasil belajar. Tahapan ketiga yaitu tahap 

pengembangan berupa merealisasikan hasil rancangan menjadi sebuah produk yang siap 
diimplementasikan, yaitu membuat perangkat pembelajaran dengan model/metode baru 
seperti rencana pembelajaran (RP), media pembelajaran dan materi pelajaran. Selanjutnya 
tahapan keempat dari ADDIE yaitu implementasi dari rancangan dan metode yang telah 
dikembangkan pada situasi yang nyata yaitu di kelas. Untuk tahapan terakhir evaluasi 
bertujuan sebagai umpan balik kepada pihak pengguna model/metode. 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian pengembangan yaitu cara ilmiah 
untuk meneliti, merancang, memproduksi dan menguji validitas produk yang telah 
dihasilkan (Sugiyono, 2015). Selain itu, Seals dan Richey (1994) mendefinisikan penelitian 
pengembangan sebagai suatu pengkajian sistematik terhadap pendesainan, pengembangan 
dan evaluasi program, proses dan produk pembelajaran yang harus memenuhi kriteria 
validitas, kepraktisan, dan efektifitas. Fokus pada penelitian ini adalah implementasi 
penggunaan metode pembelajaran baru yaitu aplikasi WhatApp. Diketahui bahwa metode 
pembelajaran yang digunakan organisasi dalam peningkatan kemampuan pegawainya 
sangat beragam, yaitu pelatihan formal face-to-face di kelas dan menggunakan teknologi; dan 

pembelajaran informal seperti coaching, mentoring dan on the job training.  

       Metode pelatihan formal akan efektif jika memang cara yang paling tepat dalam berbagi 
pengetahuan dengan melakukan tatap muka langsung, dan instruktur pelatihannya adalah 
orang yang ahli dibidangnya. Pelatihan face to face atau disebut juga metode pembelajaran 

tradisional kelebihannya adalah mampu memperlihatkan antusias pembicara terhadap topik 
yang disampaikan, namun dalam pelaksanannya paling banyak menyerap biaya dan 
menyita waktu. Sebaliknya, metode pelatihan berbasis teknologi memberikan peran pada 
peserta lebih dominan, dimana peserta bisa menentukan sendiri kapan, dimana, bagaimana 
dan konten apa yang ingin dipelajari (Shank, 2004) serta kemudahan dalam mengakses 
sumber pembelajaran pendukung (Clark & Mayer, 2008). Pilihan lebih banyak ditentukan 

oleh peserta bukan oleh instruktur. Selain itu, pelatihan berbasis teknologi menjawab 
kelemahan metode tradisional terkait waktu dan biaya, namun dalam pelaksanaannya, 
pelatihan ini memerlukan kolaborasi antara instruktur, teknologi informasi dan manajemen, 
bukan hanya instruktur semata seperti pelatihan tradisional. Hal yang menjadi perhatian 
utama dalam pelatihan berbasis teknologi adalah desain pembelajaran yang bisa 
menyediakan pelatihan yang efektif. Pembelajaran tidak akan efektif jika peserta adalah 
mereka yang memiliki efikasi diri yang rendah terhadap komputer. 

       Berdasarkan hasil penelitian Patel (2010) bahwa penggunaan teknologi dalam pelatihan 
semakin meningkat. Pelatihan dapat dilakukan melalui tablet, mobile phones, dan media 

sosial. Sedangkan workspace, social network dan wiki adalah media sosial yang paling sering 

digunakan untuk belajar. Genarasi milenial percaya bahwa media sosial adalah alat yang 
bermanfaat untuk belajar dan menyelesaikan pekerjaan (Noe, 2017). Beberapa contoh 
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metode pelatihan yang menggunakan teknologi yaitu e-learning, podcast, mobile learning, 

blended learning, wiki, distance learning, media sosial, Massive Open Online Cource (MOOC), dll.  

       Mobile learning adalah sebutan bagi pembelajaran yang menggunakan mobile device, 

seperti mobile phone, ipad, notebook, dll (Noe, 2017). Mobile learning bisa dilakukan secara 

formal atau informal. Pendekatan formal bisa berupa e-learning, podcast, sedangkan informal 
bisa berupa pesan atau komunikasi via facebook, twitter. Kelebihan dari mobile learning 

adalah sangat mudah untuk mendapatkan informasi atau bertukar informasi yang terbaru, 
sangat bermanfaat untuk meningkatkan hasil pelatihan langsung dapat ditindaklanjuti, dan 

sangat cocok bagi pegawai yang memiliki mobilitas tinggi. Mobile learning akan efektif jika 

singkat, mudah digunakan, dan bermakna (Noe, 2017), waktu penyampaian tidak lebih dari 
sepuluh menit, jika ada gambar sebaiknya disesuaikan dengan layer perangkat peserta 
(dalam hal ini mobile phone), materi yang disampaikan dengan cara yang menarik. Begitu 

juga dengan diskusi. 

       Sesuai dengan pendekatan model ADDIE, berdasarkan analisa yang dilakukan bahwa 
kemajuan teknologi saat ini, membuat masyarakat sangat familiar dengan teknologi dan 
aplikasi berbasis teknologi. Maka hal tersebut menjadi dasar mengapa pendekatan 
pembelajaran berbasis teknologi menjadi perhatian khusus. Pusdiklat BMKG saat ini sudah 
menggunakan e-learning sebagai salah satu metode pembelajaran. Selanjutnya, seiring 
dengan mulai banyaknya pembelajaran menggunakan aplikasi WhatApp di masyarakat, 
maka Pusdiklat BMKG merasa metode ini bisa menjadi alternatif pembelajaran mengingat 
pembelajaran via WhatApp lebih mudah diakses karena hampir sebagian besar pegawai 

memiliki mobile phone dan aplikasi tersebut. Ditambah lagi aplikasi ini mempunyai 

kemampuan mentrasfer dokumen, video, audio, gambar, dan link.  

       Selanjutnya, dilakukan desain pembelajaran yaitu menetukan tujuan pembelajaran, 
merancang skenario pembelajaran, perangkat pembelajaran, materi pembelajaran dan alat 
evaluasi hasil belajar. Dalam Kulwapp perdana ini tema yang diangkat yaitu sesatu yang 
tidak terlalu teknis namun bisa bermanfaat bagi semua pegawai, maka diputuskan tema 

Kulwhap yaitu HERO “How to Survive in Revolution 4.0 Era”. Tema ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan kepada pegawai apa yang mereka perlukan untuk dapat bertahan 
di zaman yang serba tidak pasti saat ini sehingga mereka bisa tetap produktif dalam 
menjalankan pekerjaannya. Peserta akan diberikan materi terkait pengembangan diri yaitu 
pegawai yang sukses dalam kerja adalah mereka yang memiliki HERO (Hope-self-Efficacy-
Resilience-Optimism). Setiap individu memiliki tingkatan yang berbeda terkait keempat 

dimensi tersebut dan individu yang bisa beradaptasi dengan perubahan adalah yang memiliki 
harapan terhadap masa depan dan yakin dengan kemampuan yang dimilikinya, ketika 
menghadapi kendala dapat bangkit dan yakin pasti akan ada jalan keluarnya, dalam istilah 
akademisnya disebut Psychological Capital (Luthan, dkk., 2015). Hasil desain pembelajaran, 

kemudian dikembangkandengan menyusun strategi penyampaian pembelajaran yang tepat 
pada aplikasi WhatApp. Materi Kulwhap akan disampaikan dalam bentuk power point, 

narasi dan video bernarasi. Waktu penyampaian sekitar lima belas menit dan dilanjutkan 

dengan sesi diskusi. 

       Implementasi dilakukan pada tanggal 12 September 2019. Kulwhap perdana ini diikuti 
sebanyak 54 orang peserta yang berasal dari berbagai Unit Pelayanan Teknis (UPT) BMKG 
di Indonesia. Tim yang terlibat pada pilot project kulwhap ini ada empat orang, dengan 
peran masing-masing yaitu sebagai moderator, narasumber, Technical Support Officer/TSO, 

dan minute keeper. Masing-masing memiliki role yang berbeda dan saling mendukung dari 

awal persiapan hingga pasca penyelenggaraan, yaitu (a) Moderator, memiliki tugas sebagai 
pengelola grup WhatsApp, yang mengatur bagaimana proses pembelajaran dari awal sampai 
selesai; (b) TSO, tugasnya yaitu terkait dengan penggunaan teknologi, yaitu 
mempersiapakan link, membuat form-form online jika diperlukan, mengumpulkan data-data 
peserta dan hal lain yang terkait dengan teknologi informasi; (c) Presenter, mempersiapkan 
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materi kulwhap; (d) Minute keeper, yaitu mengawasi pelaksanaan dan membantu moderator 

dalam pelaksanaan kulwhap.  

       Urutan penyelenggaraan Kulwhap Hero dibagi dalam tiga tahapan yaitu persiapan, 
pelaksanaan dan penutup. 

1. Tahap persiapan 
       Dalam tahapan ini, TSO membuat flayer atau pengumuman terkait Kulwhap. 
Pengumuman tersebut berisi tema kulwhap, link grup WhatsApp, waktu pelaksanaan dan 
narasumber (Gambar 1). Flyer disebarkan oleh TSO ke pegawai BMKG, melalui grup 

WhatsApp yang ada di BMKG dan secara berantai diteruskan oleh pegawai. Presenter 
mempersipakan materi yang akan disampaikan. Moderator mempersiapakan aturan yang 
harus ditaati peserta ketika mengikuti sesi Kulwhap (code of conduct/ CoC). Munite keeper 

mempersiapkan form evaluasi akhir. Pengumuman Kulwhap diinformasikan kepada 
pegawai dua hari sebelum pelaksanaan. Pegawai diminta untuk mengisi formulir registrasi 
jika ingin mengikuti Kulwhap. Setelah peserta registrasi, peserta dipersilahkan untuk 
bergabung dengan grup kulwhap. 

 

 

Gambar 1. Flayer Kulwhapp 

 

2. Tahap pelaksanaan  
       Peserta bergabung dengan grup, namun tidak diberikan akses untuk beraktivitas selama 
kelas belum dimulai. Perkenalan kelas dimulai pukul 10.00 WIB, dibuka oleh moderator. 
Pada sesi perkenalan ini, moderator menyapa peserta untuk menciptakan engagement dan 
menyampaikan CoC Kulwhap yang harus ditaati peserta (Gambar 2). Materi atau bahan 

bacaan juga dibagikan kepada peserta sehingga mereka bisa mempelajarinya sebelum sesi 
kuliah yang akan disampaikan oleh presenter. Ada dua materi yang diberikan pada peserta 
yaitu bahan paparan berupa power point dan bahan bacaan singkat. Moderator 
mempersilahkan peserta untuk mengajukan pertanyaan dengan mengisi form pada link yang 
telah disediakan dengan tujuan agar pertanyaan bisa dikumpulkan dan diberikan kepada 
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presenter sehingga presenter dapat menyiapkan jawabannya. Batas waktu pengajuan 
pertanyaan sampai pukul 14.00 WIB. 

 

 

Gambar 2. Cuplikan kulwhap pada sesi pembukaan dan CoC kulwhap 

 

       Siang hari tepat pukul 14.00 WIB, sesi kuliah bersama dimulai. Pada sesi ini barulah 
Moderator mengundang presenter ke dalam grup dan mempersilahkan presenter untuk 
menyampaikan materi. Materi disampaikan dalam dua bentuk yaitu video singkat berisi 
penjelasan materi dan penjelasan tambahan berupa teks. Setelah presenter menyelesaikan 

presentasinya, moderator kemudian membuka sesi tanya jawab, dimana pertanyaan yang 
disampaiakn peserta sebelum sesi kuliah dimulai, dijawab oleh presenter. Aturan menjawab 
pertanyaan adalah setelah presenter menjawab pertanyaan, peserta bersangkutan yang 
mengajukan bertanyaan diberikan kesempatan untuk menanggapi. Jika ada tanggapan dan 
memerlukan respon presenter, maka presenter dipersilahkan menanggapinya, begitu juga 
dengan penanya lainnya. Setelah semua pertanyaan selesai terjawab, jika masih ada waktu, 

maka moderator akan membuka sesi tanya jawab langsung di grup. Dalam pelaksanaan 
Kulwhap ini sesi tanya jawab langsung tidak dilaksanakan karena waktu yang ditetapkan 
untuk Kulwhap sudah selesai. Selama sesi kuliah ini moderator juga memandu peserta agar 
diskusi tidak keluar dari topik. Kulwhap hanya dilakukan selama dua jam dan satu hari saja. 
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3. Penutup 
       Penutupan diakhiri oleh kesimpulan dari presenter dan ditutup oleh moderator. 
Kulwhap selesai tepat pukul 16.00 WIB. Seluruh tim mengucapkan terimakasih atas 

partisipasi peserta. Presenter dipersilahkan untuk meninggalkan grup WhatSpp. Resume 
materi secara lengkap disampaikan seminggu setelah acara berlangsung. Peserta dapat 
mengundurkan diri dari grup setelah mendapatkan resume dan informasi dari moderator. 

       Evaluasi pelaknaan Kulwhap yaitu dari peserta dan tim Kulwhap, dimana mereka 
diminta untuk memberikan komentar pengalaman mereka mengikuti kulwhap. Berdasarkan 
hasil pengolahan data dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada peserta maka alasan 

mereka mengikuti Kulwhap, paling banyak menyatakan karena topik yang ditawarkan 
menarik; kemudian untuk menambah pengetahuan; tema sesuai dengan isu saat ini revolusi 
4.0; dan terakhir ingin mengetahui kulwhap itu seperti apa. Kemudian, pertanyaan 
selanjutnya “Hal apa yang disukai dari kulwhap ini?”, mereka menjawab bahwa Kulwhap 
bisa diikuti dimana saja dan kapan saja; materinya menarik; penyampaian menarik karena 
didukung oleh video; materi kulwhap bisa dibaca kembali karena tersimpan dalam 

WhatsApp history; pembawaan moderator dan narasumber menarik dan tidak 

membosankan. Sedangkan hal yang kurang disukai, menurut peserta adalah kesempatan 
berdiskusi terbatas sehingga kurang interaksi antar anggota grup, waktu kuliah terbatas, 
penjelasan materi kurang banyak, dan agak lambat menanggapi diskusi. 

       Dari perspektif tim kulwhap sesuai dengan perannya masing-masing, menurut 
pengalaman Moderator: 

       “Jadi moderator itu tantangan kemampuan multitasking. Karena, dalam saat yang sama harus 
memandu dan mengarahkan diskusi, memantau chat, menjawab pertanyaan yang terkait teknis sesi, 
berkoordinasi dengan TSO terkait masalah teknis. Pilih gawai yang sesuai, yang nyaman utk mengetik 
cepat. Saya menemukan bahwa saya lebih pas menggunakan HP dibandingkan laptop, terutama 
ketika menggunakan emoji. Harus konsen penuh supaya gak salah nyebut nama atau meneruskan 
pertanyaan. Harus tegas (terutama terkait aturan, waktu dan code of conduct) tapi luwes dalam 

berkomunikasi dan gak boleh baperan.” 

       Presenter kulwhap memberikan tanggapan, yaitu: 

       “Menurut saya tantangan terbesar adalah bagaimana men-delivery materi. Tidak semua orang 
suka membaca teks yang panjang. Bagaimana caranya teks yang disampaikan tidak terlalu panjang 
namun seperti sebuah narasi yang terstruktur dari awal presentasi sampai akhir, sehingga pesan yang 
disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta kulwhap. Sama halnya dengan dikelas, jika 
berhadapan dengan pertanyaan yang saya belum tahu jawaban pastinya, kita harus langsung 

menjawab melalui teks”.  

       “Selain itu texting bukan perkara mudah, pengaturan waktu untuk pengiriman tulisan ternyata 
juga harus diperhatikan, jadi materi yg dijabarkan dalam bentuk teks atau gambar harus benar-benar 
siap. Seberapa banyak informasi yang dikirim menjadi pertimbangan, karena membaca tidak lebih 
cepat daripada mendengar. Khawatirnya peserta overwhelmed. Online, tapi gak mungkin 

multitasking, Harus benar-benar dedicated pada saat sesinya. Pastinya seru. Tapi mekanisme 

interaksinya mungkin bisa di cari alternatifnya. Karena waktunya terbatas sekali” 

       Sedangkan, TSO kulwhap memberikan tanggapan: 

       “Diperlukan flyer yang menarik untuk membuat peserta tertarik. Sebagai TSO, perlu melakukan 
reminder terkait flyer berulang-ulang agar semakin banyak yang mengetahui informasi akan kulwhap. 

Selain itu diperlukan kemampuan pemahaman terkait setting aplikasi WhatsApp guna mengatur kelas 

agar efektif”. 
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Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil evaluasi dari peserta dan komentar dari tim pelaksana kulwhap, 

terlihat bahwa Kulwhap bisa menjadi salah satu alternatif metode pembelajaran yang efektif 
bagi pengembangan kompetensi pegawai, karena bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja 
hanya dengan minimal akses internet menggunakan mobile phone. Kedepannya ada beberapa 

tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi organisasi pemerintah jika ingin menjalankan 
kulwhap. Pertaman, dari sisi persiapan perlu memperhatikan materi yang ingin 
disampaikan, sebaiknya topik yang disampaikan menarik dan tidak terlalu padat, lebih 
spesifik lebih baik. Hal ini mungkin bisa menjadi penelitian dikemudian hari, apakah semua 

materi bisa dilakukan kulwhap atau hanya topik-topik tertentu saja.  

       Kedua, moderator perlu mempunyai strategi yang tepat dalam melaksanakan diskusi 
dan tanya jawab, mengingat jumlah peserta maksimal dalam grup 256 orang. Harus 
memiliki stategi dalam menghadapi partisipan yang sangat aktif atau yang sama sekali tidak 
aktif. CoC harus jelas dan diterapkan secara konsisten oleh moderator guna menghindari 
pembicaraan diluar topik dan chaos. Ketiga, dalam pelaksanaan perlu dipertimbangkan 

berbagai perangkat untuk memastikan kehadiran, seperti formulir online. Untuk dokumen, 

video atau audio sebaiknya memiliki ukuran dokumenseminimal mungkin. Menciptakan 
engagement sangat diperlukkan baik bagi moderator maupun presenter, mengingat salah satu 

hal yang menjadi kelemahan dalam pembelajaran online adalah komunikasi (Alexander, 
Truell, &Zhao, 2012) dan kemungkinan timbulnya faktor-faktor yang mengalihkan 
perhatian dan akhirnya kurangnya motivasi dalam belajar (Jaggars & Bailey, 2010). 

 

Ucapan terima kasih  

       Saya mengucapkan terima kasih kepada Roro Yuliana Purwanti (WI Madya) sebagai 
moderator, Ratih Prasetya (WI Pertama) sebagai Technical Support Officer/TSO dan 

Adityawarman (Kasubag Tata Usaha Pusdiklat) sebagai Minute keeper dan Pusdiklat BMKG 

atas bantuan dan dukungannya sehingga tulisan ini dapat diselsaikan dengan baik. 
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Menjawab Tantangan Era Industri 4.0 dengan Sistem Pembelajaran 
Blended Learning 

 
Silviani Kesuma, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, 

E-Mail: silvianiwisukses@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah periode Keempat (2020-2025) menuju ASN Human 

Capital untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. 
Pengembangan sumber daya aparatur pada era revolusi industri 4.0 membuat organisasi menghadapi 
tantangan melebarnya digital talent gap. Data statistik dari Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) kompisisi pengguna internet berdasarkan usia didominasi usia 25-35 Tahun (2016) 
dan bergeser ke usia 19-34 Tahun (20017) dan alasan utama mengakses internet adalah mengupdate 
informasi, terkait pekerjaan, mengisi waktu luang, untuk sosialisasi, terkait pendidikan, hiburan dan 

untuk bisnis, berdagang dan cari barang. Teori generasi Strauss dan Howe digunakan untuk 
memahami karakteristik sumber daya manusia berdasarkan kelompok generasi, yaitu: Tradisionalist, 
Baby Boomers, Gen-X, Gen- Y atau Milenial dan Gen-Z atau Linksters. Kelompok generasi ini 
dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar dalam pelatihan. Lembaga Administrasi Negara 
mengeluarkan Kebijakan Pengembangan widyaiswara di Era Revolusi Industri 4.0 melalui reorientasi 
kurikulum berbasis data, tekhnologi dan humanities yang dikembangkan dan diajarkan, 
pengembangan kepemimpinan dan kompetensi teknis dengan mendorong Entrepreneurship dan 

internship. Pengembangan pembelajaran Blended Learning, melalui penerapan sistem pelatihan 
melalui SIWI, SIPKA serta melalui sharing knowledge management atau Corporate University (ASN 
Corpu) serta penguatan kapasitas widyaiswara. 
 

Kata Kunci: Blended Learning, Industry 4.0, Widyaiswara 

 

Pendahuluan 
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025, maka perencanaan pembangunan di Indonesia berada pada periodisasi Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu RPJM Pertama (2005-2009) yang 
mengusung Good Governance untuk mengarahkan pembangunan disegala bidang dan 

menciptakan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis serta tingkat 
kesejahteraan rakyat yang meningkat. RPJM Kedua (2010-2014) yang menggaungkan 

Reformasi Birokrasi dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang betujuan 
pemantapan penataan kembali Indonesia dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan pengembangan Iptek serta penguasaan daya saing perekonomian. 
RPJM Ketiga (2015-2019) yang melaksanakan Smart ASN untuk memantapkan 

pembangunan dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 
berlandaskan keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) dan SDM. RPJM Keempat (2020-

2025) menuju ASN Human Capital untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, 

maju, adil dan makmur.  

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini menjadi isu yang dapat dijadikan 
tolok ukur pembangunan sumber daya dan strategi pembangunan Indonesia seutuhnya. Hal 
tersebut juga akan menjawab tuntutan nasional seperti korupsi, akuntabilitas publik, 
inefisiensi goverment dalam pelayanan publik adalah persoalan bangsa yang perlu diatasi 

secara bersama-sama. Sumber daya manusia sebagai salah satu komponen bangsa juga 
diperhadapkan dengan kompleksitas manajemen ASN seperti kualitas pengembangan 
kompetensi, gap kompetensi ASN dan implementasi penuh UU ASN No. 5 Tahun 2014 
dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana 
tercantum dalam pembukaan UUD RI Tahun 1945. Pelaksanaan manajemen ASN juga 
belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan 

mailto:silvianiwisukses@gmail.com
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oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekruitmen, 
pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang sejalan dengan tata kelola 
pemerintahan yang baik.  

Kondisi yang diharapkan yaitu SDM ASN yang memiliki integritas, profesional, 
netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(KKN), mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu 
menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan 
Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Birokrasi pemerintahan sejak Tahun 2013 telah 
mengalami trasformasi birokrasi dan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang 
penekanannya pada administrasi kepegawaian yaitu rule based bureaucracy. Kemudian pada 

Tahun 2018 di arahkan dalam pengembangan manajemen SDM yaitu performance based 

bureaucracy dan diharapkan pada tahun 2025 dapat mewujudkan terjadinya kondisi 

pengembangan potensi human capital yaitu dynamic governance dan tercapainya birokrasi yang 

bersih, sumber daya paratur yang kompeten dan aparatur yang melayani, hal ini 
digambarkan dalam skema berikut:  

 

RULE BASED 
BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED 
BUREAUCRACY

DYNAMIC 
GOVERNANCE

2013 

2018

2025

ADMINISTRASI 

KEPEGAWAIAN

MANAJEMEN 

SDM

PENGEMBANGAN 

POTENSI HUMAN 

CAPITAL

PENGELOLAAN SDM APARATUR

BIROKRASI 

BERSIH, 

KOMPETEN 

DAN 

MELAYANI

 
 

Gambar 1. Transformasi Birokrasi (Bahan Tayang Kepala LAN pada Pertemuan 

Ilmiah Tahunan Nasional Tahun 2018 di Banten) 
 

Pengembangan sumber daya aparatur pada era disrupsi teknologi revolusi industri 
4.0 organisasi menghadapi tantangan melebarnya digital talent gap sekitar 56 %. Data 

statistik survey Tahun 2016 yang disampaikan oleh Assosiasi Penyelenggara Jasa Internet 
Indonesia (APJII) kompisisi pengguna internet berdasarkan usia maka yang mendominasi 

penggunaan internet yaitu 29,2 % atau sekitar 38,7 Juta penduduk usia 35-44 Tahun, 
kemudian 24,4 % atau sekitar 32,3 Juta penduduk usia 25-34 Tahun, menyusul 16,68 % 
atau sekitar 24.4 Juta penduduk usia 10-24 Tahun serta 18 % atau sekitar 23,8 Juta 
penduduk pada usia 45-54 Tahun dan 10 % atau sekitar 13,2 Juta penduduk di usia 55 
Tahun keatas. 
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Gambar 3. Komposisi Pengguna Internet berdasarkan usia 
 
APJII juga menyampaikan pada Tahun 2017 kompisisi pengguna internet 

berdasarkan usia adalah 49,52 % (didominasi usia 19-34 Tahun), kemudian 29,55 % (usia 
35-54 Tahun) menyusul 16,68 % (usia 13-18 Tahun) dan terakhir 4,24 % (usia 54 Tahun 
keatas). 

 

 
 

Gambar 4. Komposisi pengguna internet berdasarkan usia (Travelmaker Indonesia) 

 
Diketahui pula bahwa alasan utama dalam mengakses internet adalah untuk 

mengupdate informasi sekitar 25,3 % atau 31,3 Juta jiwa, terkait pekerjaan 20,8 % atau 
sekitar 27,6 Juta jiwa, mengisi waktu luang 13,5 % atau sekitar 17,9 Juta jiwa, selebihnya 
untuk sosialisasi 10,3 % atau 13,6 Juta jiwa, terkait pendidikan 9,2 % atau 12,2 Juta jiwa, 

hiburan 8,8 % atau 11,7 Juta jiwa dan 8,5 % atau 10,4 Juta jiwa untuk bisnis, berdagang dan 
cari barang.     
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Gambar 5. Internet Marketing Camp, Riset dari We Are Social dan Hootsuite mengenai 

Perkembangan Digital di Indonesia bulan Januari 2017 

 
Komposisi Pengguna internet Indonesia berdasarkan pekerjaaan adalah 

pekerja/wiraswasta 62 %, ibu rumah tangga16,6 %, mahasiswa 7,8 %, pelajar 6,3 % dan 

lainnya sekitar 0,6 %. 
 

 
 

Gambar 6. Internet marketing, Isparmo SEO 
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Gambar 7. Internet marketing, Isparmo SEO 
 
Adanya teori generasi Strauss dan Howe di negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia digunakan untuk memahami karakteristik sumber daya manusia berdasarkan 

kelompok generasi yaitu: 
 

 
 

Gambar 8. Kelompok Generasi dengan Karakteristik masing-masing 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  96 

 
 

Gambar 9. Kelompok Generasi dengan Karakteristik masing-masing 

 

 

 
 

Gambar 10. Kelompok Generasi  
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Gambar 11. Karakteristik Kelompok Generasi  

 
Kelompok generasi ini dimanfaatkan dalam manajemen sumber daya manusia 

dimaknai bila kelompok mempunyai kesamaan nilai-nilai dan sikap, maka komunikasi dan 

dinamika lainnya biasanya akan berjalan lancar tapi kesenjangan generasi (Generation gaps) 

di dunia kerja juga bisa menimbulkan konflik dan memberikan tugas tambahan bagi 
pemimpin untuk membangun lingkungan kerja yang harmonis dari setiap kelompok 
generasi. Faktor-faktor yang membedakan tiap kelompok generasi dipengaruhi oleh latar 
belakang (efek teknologi dan media), sikap (terhadap otoritas, individualitas, dan pemberi 
kerja), gaya kerja (jam kerja, tantangan terhadap status Quo, dan motivasi), pengalaman 
hidup (kesulitan hidup, entertainmen, dan penggunaan teknologi). 

 

 
 

Gambar 12. Kelompok generasi dan kekuatan di tempat kerja 
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Upaya dalam menjembatani kesenjangan antar generasi pada penyelenggaraan 
pelatihan adalah dengan mendiskusikan harapan masing-masing, mengetahui tugas-tugas 
yang segera harus dilakukan, mencari jalan untuk dapat memotong birokrasi dan hambatan 

dalam pembelajaran dan tetap menggunakan teknologi. Sedang untuk pemimpin agar fokus 
kepada sasaran yang telah ditetapkan, buatlah situasi yang membuat anggota tim merasa 
terlibat atau dilibatkan, mencoba mengurangi kebiasaan-kebiasaan/tradisi yang tidak 
produktif, tunjukkan kepada anggota tim, masa depan yang ingin dicapai dan mendorong 
adanya keseimbangan perlakuan antar generasi. Hal yang perlu diingat adalah semua 
generasi ingin diperlakukan adil, pekerjaan yang memberikan kepuasan pribadi, 
Organisasi/perusahaan yang mengerti kehidupan pribadi sangatlah penting dan pekerjaan 
yang bernilai dimata organisasi, perusahaan dan para pelanggan. 

Lembaga Administrasi Negara mengeluarkan Kebijakan Pengembangan 
Kompetensi ASN di Era Revolusi Industri 4.0 melalui reorientasi kurikulum dalam hal 
literasi baru berbasis data, tekhnologi dan humanities yang dikembangkan dan diajarkan, 

melakukan pembaharuan kurikulum untuk pengembangan kepemimpinan dan kompetensi 
teknis dengan mendorong Entrepreneurship dan internship. Pengembangan pembelajaran 

Hybrid/Blended Learning, Online melalui penerapan sistem pelatihan berbasis Hybrid/ Blended 
Learning, yakni Learning yang dilakukan melalui SIWI, SIPKA dan seterusnya juga melalui 

sharing knowledge management atau Corporate University (ASN Corpu) serta penguatan 

kapasitas widyaiswara tentunya. 
Tantangan skill dalam industri masa depan yang dapat ditinjau dari skala kebutuhan 

skill pada tahun 2020 adalah Complex Problem Solving yaitu kemampuan untuk memecahkan 

masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia nyata (36 %). Social skill 

yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan 
dalam memberikan bantuan hingga kecerdasan emosional (19 %). Process Skill adalah 

kemampuan terdiri dari active listening, logical thingking dan monitoring self and the others 
(18 %). System Skill yaitu kemampuan untuk dapat melakukan judgement dan keputusan 

dengan pertimbangan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah 

sistem dibuat dan dijalankan (17 %). Cognitive Abilities yaitu skill yang terdiri dari antara lain; 

cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathemetical reasoning dan 

visualization (15 %).   

 

Pembahasan  
Upaya mengembangkan strategi dalam menghadapi era digital widyaiswara dapat 

mengembangkan kapasitas dengan pembelajaran online, melakukan kolaborasi dan model 

pembelajaran baru dengan digital skills dan memanfaatkan teknologi terbaru dengan learn by 

doing, mampu mengidentifikasi kebutuhan dan kondisi peserta training generasi milenial 

(masa kini) dengan inovasi pembelajaran. Di masa kompetitif sekarang ini dimana disatu 
pihak adalah widyaiswara sebagai digital imigrant dan pihak lain yakni generasi milenial 

sebagai digital native maka dapat menawarkan model pembelajaran blended learning. Model 

rancangan pembelajaran berbasis blended learning yaitu pembelajaran dengan 

mengkombinasi tatap muka (face to face), offline, dan online. 

Model pembelajaran berbasis blended learning sangat tepat digunakan dalam diklat-

diklat dan diharapkan terjadinya proses untuk menghasilkan perubahan pada tatanan mikro 
(diri pembelajar), makro (lingkungan pembelajar pada skala besar) maupun tatanan 
lingkungan terdekat sekitar pembelajar. Proses belajar mengajar sekiranya kontekstual 
dengan merespon pada apa saja yang menggejala di lingkungan sekitar, utamanya untuk 
menghadapai pembelajar generasi milenial bahkan kelak pada generasi Z yaitu pembelajar 

yang lahir 1980an - 2000an. Pembelajaran dengan blended learning dimaknai sebagai 
perpaduan/integrasi pembelajaran tradisional dengan pendekatan berbasis web online, 

kombinasi media dan peralatan yang digunakan dalam lingkungan e-learning. Beberapa 

negara maju termasuk Indonesia mengalami perubahan yang amat cepat bahkan telah 
mencapai keadaan distruptif oleh perkembangan Massive Open Online Courses (MOOCs) yang 
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merupakan cara belajar mengajar baru yang terpusat pasa peserta belajar dan menggunakan 
tekhnologi dengan jangkauan tak terbatas, melewati ruang kelas, daerah bahkan negara dan 
juga memungkinkan pembelajar memperoleh pengetahuan atau keterampilan secara mudah 

dari guru besar atau seorang pakar. 
Bila sebelumnya sistem pengajaran terpusat pada widyaiswara atau narasumber 

lainnya maka dengan blended learning memungkinkan pembelajaran yang terpusat pada 

peserta belajar dimana peran widyaiswara/pengajar berubah menjadi fasilitator dengan tetap 
menguasai mata diklat yang diampunya. Selain itu materi bahan ajar juga berubah yaitu 
fasilitator diharapkan mengajarkan kepada peserta untuk mampu belajar sendiri, berpikir 

kritis, menulis, berjiwausahawan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Perubahan-
perubahan yang terjadi di masyarakat akibat pengaruh kemajuan teknologi membuat 
beberapa pekerjaan terancam hilang tergantikan dengan jenis-jenis pekerjaan baru sehingga 
sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk menghadapi datangnya era masa depan 
tersebut. Dunia telah masuk ke era baru, yakni disruption yang disebabkan pengaruh besar 
teknologi. Karena itu, inovasi yang diperlukan tidak hanya mengubah bentuk, ukuran, atau 
desain, tetapi menyeluruh, baik metode, cara kerja, maupun produk yang tidak lagi relevan 

di zaman milenial. 
Distruption bisa dilihat sebagai sesuatu yang positif karena merupakan sebuah inovasi 

yang dinamis. Ini merupakan berita baik bagi konsumen karena kekuasaan menjadi berada 
di tangan mereka dan ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir. Karena kekuasaan 
berpindah ke tangan pelanggan, sejumlah tantangan yang akan muncul, di antaranya 
pelanggan dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui sejumlah jalur yang berbeda, 

penyesuaian (customizing) produk dan jasa mengaplikasikan feedback pelanggan dalam desain 

produk, mengatasi pelanggan dan membandingkan harga secara global, menyediakan jasa 
digital add-on berurusan dengan pengaruh langsung pada opini pasar dari seluruh dunia, di 

mana pun dan kapan pun. 
Sistem manajemen pembelajaran online (LMS) menyediakan lingkungan yang 

interaktif dalam komunikasi antara peserta belajar dan pengajar. Secara mendasar terdapat 

tiga tahapan dasar dalam model blended learning yang mengacu pembelajaran berbasis ICT, 

seperti yang diusulkan yakni:  
1. Seeking of information mencakup pencarian informasi dari berbagai sumber informasi 

yang tersedia di TIK, memilih secara kritis diantara sumber penyedia informasi dengan 
berpatokan pada content of relevantion, content of validity/releability, dan academic clarity. 

Pengajar berperan sebagai pakar yang dapat memberikan masukan dan nasehat guna 
membatasi pebelajar dari tumpukan informasi potensial dalam TIK. 

2. Acquisition of information pembelajar secara individual maupun dalam kelompok 

kooperatif-kolaboratif berupaya untuk menemukan, memahami, serta 
mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan yang telah ada dalam pikiran 
pembelajar, kemudian menginterprestasikan informasi/pengetahuan dari berbagai 
sumber yang tersedia, sampai mereka mampu kembali mengkomunikasikan dan 
menginterpretasikan ide-ide dan hasil interprestasinya menggunakan fasilitas TIK. Dan 

3. Synthesizing of knowledge adalah mengkonstruksi/merekonstruksi pengetahuan melalui 

proses asimilasi dan akomodasi bertolak dari hasil analisis, diskusi dan perumusan 
kesimpulan dari informasi yang diperoleh (Ramsay, 2001). 
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Gambar 12. Blended lerarning dalam pembelajaran 

 
Model pembelajaran memiliki lima unsur dasar Joyce & Weil, (2000), yaitu (1) 

syntax, yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran; (2) social system, adalah suasana dan 

norma yang berlaku dalam pembelajaran; (3) principles of reaction, menggambarkan 

bagaimana seharusnya guru memandang, memperlakukan, dan merespon siswa; (4) support 

system, segala sarana, bahan, alat, atau lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran; 

dan (5) instructional dan nurturant effects. Hasil belajar yang diperoleh langsung berdasarkan 

tujuan yang ditetapkan (instructional effects) dan hasil belajar di luar yang ditetapkan (nurturant 

effects). Untuk menerapkan pembelajaran blended learning diujicobakan dengan google form 

yang dibagikan secara online pada saat offclass atau pada tahapan II penyelenggaraan 

Diklatpim. Disain google form dapat dilihat pada daftar dokumen pada bagian akhir dari 

naskah ini yang sebelumnya menggunakan sintaks untuk melihat tahapan tahapan model 
blanded learning. 

              
Tabel 2. Sintak Model Blended Learning  

 

Sintak Peran Fasilitator 

(1) (2) 

Fase: seeking of information 

Pencarian informasi dari berbagai 
sumber informasi yang tersedia di 

TIK (online), buku, maupun 

penyampaian/ pendemonstrasian 
fenomena empirik melalui face to face 

di kelas 

1) Widyaiswara menyampaikan kompetensi dan 
tujuan pembelajaran untuk menginisiasi kesiapan 
belajar peserta sekaligus mempersiapkan peserta 

dalam proses eksplorasi konsep yang relevan 
melalui kegiatan pembelajaran tatap muka (face to 

face) di kelas maupun pembelajaran dengan 

suplemen TIK(online). Kegiatan eksplorasi konsep 

dapat dilakukan secara individual maupun 
kelompok. 

2) Widyaiswara memfasilitasi, membantu, dan 

mengawasi peserta dalam proses eksplorasi 
konsep materi, sehingga informasi yang diperoleh 
tetap relevan dengan topik yang sedang dibahas, 

3)   
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Fase: acquisition of information 

Menginterprestasi dan 
mengelaborasi informasi secara 

personal maupun komunal 

1) widyaiswara membimbing peserta mengerjakan 
LKS dalam diskusi kelompok untuk 
menginventarisasi informasi, menginterpretasi 

dan mengelaborasi konsep meteri menuju 
pemahaman terhadap topik yang sedang 
dibelajarkan. 

2) widyaiswara mengkonfrontasi ide atau gagasan 
yang telah ada dalam pikiran peserta dengan hasil 
interprestasi informasi/pengetahuan dari 

berbagai sumber yang tersedia. 
3) widyaiswara mendorong dan memfasilitasi 

peserta untuk mengkomunikasikan hasil 
interprestasi dan elaborasi ide-ide secara tatap 
muka (face to face) maupun menggunakan fasilitas 

TIK (online), secara personal. 

4) Widyaiswara men-scaffolding peserta dalam 

mengerjakan soal-soal secara personal  
5) WI menugaskan peserta untuk mengelaborasi 

penguasaan konsep melalui pemberian soal-soal 
yang bersifat terbuka dan kaya (open-rich problem). 

Fase: synthesizing of knowledge 

Merekonstruksi pengetahuan melalui 

proses asimilasi dan akomodasi 
bertolak dari hasil analisis, diskusi 
dan perumusan kesimpulan dari 
informasi yang diperoleh. 

1) Widyaiswara menjustifikasi hasil eksplorasi dan 
akuisasi konsep bersama-sama peserta dan 

menyimpulkan konsep yang dibelajarkan. 
2) Widyaiswara membantu peserta mensintesis 

pengetahuan dalam struktur kognitifnya. 
3) Widyaiswara mendampingi peserta dalam 

mengkonstruksi/merekonstruksi konsep melalui 
proses akomodasi dan asimilasi bertolak dari hasil 

analisis, diskusi dan perumusan kesimpulan 
terhadap informasi meteri yang dibelajarkan 

 

 
 Howe & Straus (2000) mengemukakan beberapa keuntungan pengintegrasian TIK 

dalam pembelajaran, yaitu: (1) pebelajar lebih termotivasi belajar dengan dukungan TIK, (2) 
aktivitas dan keterlibatan belajar lebih tinggi karena TIK lebih interaktif dan menantang, (3) 
ICT menyediakan potensi sumber informasi yang sangat luas, (4) dapat memvisualisasikan 
model kompleks sehingga memudahkan pemahaman, (5) dapat melakukan tugas berulang 
secara cepat dan akurat, (6) proses belajar dapat melampaui ruang dan waktu, dan (7) dapat 
menampilkan rancangan pembelajaran yang lebih kreatif, interaktif dan inovatif. Hal ini 
didukung oleh beberapa hasil penelitian yang menunjukkan efektivitas pemanfaatan TIK 
dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Pemanfaatan komputer sebagai 

inovasi teknologi pembelajaran dengan pemodelan simulasi secara signifikan dapat 
meningkatkan hasil belajar dan literasi komputer peserta belajar.  

 

Kesimpulan 
Upaya penguatan kompetensi widyaiswara, maka hal-hal yang perlu diperhatikan 

adalah: Competence in Training yaitu kompetensi berbasis Internet of Thing (IoT) sebagai basic 

skill, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan online yang ada. Selanjutnya 

Competence in Learning and Applying yaitu kompetensi untuk tidak hanya mengajarkan teori 

dan juga adaptif akan praktik terbaik yang dibutuhkan peserta. Berikutnya Competence in 

Globalization yaitu tidak gagap terhadap berbagai budaya, kompetensi Hybrid yakni global 

competence dan kemampuan memecahkan national problem. Hasill akhir Competence in Future 
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Strategies yaitu kemampuan memprediksi masa depan meliputi joint lecture, joint research, joint 
publicationn 

 

 
 

Gambar 13. Bahan Tayang Kepala LAN pada Pertemuan Ilmiah Tahunan Nasional 

Tahun 2018 di Banten 

 
Profesor Steve Slemer secara spesifik dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Blended 

Learning terhadap Motivasi Belajar dan Hasil Belajar, menyarankan enam tahapan dalam 

merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Tahapan pertama 

adalah menetapkan macam dan materi bahan ajar, Widyaiswara harus paham betul bahan 
ajar yang seperti apa yang relevan diterapkan pada pendidikan jarak jauh (PJJ) yang sebagian 
dilakukan secara face to face dan secara online atau web based learning.       

Tahapan kedua adalah menetapkan rancangan blended learning yang digunakan. 

Rancangan pembelajaran harus benar-benar dirancang dengan baik dan serius, dan juga 
harus melibatkan ahli e-learning untuk membantu. Hal ini bertujuan agar rancangan 

pembelajaran yang dibuat benar-benar relevan dan memudahkan sistem pembelajaran face to 

face dan jarak jauh, bukan malah mempersulit peserta diklat ataupun widyaiswara lainnya 

dalam penyelenggarakan diklat. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat 
rancangan pembelajaran blended learning antara lain bagaimana bahan ajar tersebut disajikan, 
bahan ajar mana yang bersifat wajib dipelajari dan mana yang sifatnya anjuran guna 

memperkaya pengetahuan, bagaimana peserta diklat mengakses dua komponen 
pembelajaran tersebut, faktor pendukung apa yang diperlukan, misalnya software apa yang 

digunakan, apakah diperlukan kerja kelompok atau individu saja. 
 Tahapan ketiga adalah menetapkan format on-line learning, apakah bahan ajar 

tersedia dalam format PDF, video, juga perlu adanya pemberitahuan hosting apa yang 

dipakai oleh widyaiswara, apakah Yahoo, Google, Facebook, atau lainnya. Tahapan    keempat 

adalah melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Uji ini dilakukan agar mengetahui 
apakah sistem pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mulai dari 
efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran dengan memperhatikan apakah justru 
mempersulit atau bahkan benar-benar mempermudah pembelajaran.  

Tahapan kelima adalah menyelenggarakan blended learning dengan baik, sebelumnya 

sudah ada sosialisasi dari widyaiswara mengenai sistem ini. Mulai dari pengenalan tugas 

masing-masing komponen pendidikan, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain. 
Pengajar disini bertugas sebagai petugas promosi, karena yang mengikuti penyelenggaraan 
blended learning bisa dari pihak sendiri dan bahkan dari pihak lain. Dalam menyiapkan 

kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning (Sjukur, 2012). Contoh evaluasi yang dilakukan 
adalah dengan Ease to navigate, seberapa mudah peserta diklat bisa mengakses semua 

informasi yang disediakan di paket pembelajaran. Kriterianya, makin mudah melakukan 
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akses, makin baik. Evaluasi pada Content/substance meliputi bagaimana kualitas isi yang 

dipakai misalnya bagaimana petunjuk mempelajari bahan ajar itu disiapkan, dan sudah 
sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan sebagainya. Kriterianya: makin mendekati isi bahan 

ajar dengan tujuan pembelajaran adalah makin baik. 
Evaluasi pada Layout/format/appearance, paket pembelajaran (bahan, petunjuk, atau 

informasi lainnya) disajikan secara profesional. Kriterianya: makin baik penyajian bahan 
ajar adalah makin baik. Interest, dalam artian sampai seberapa besar paket pembelajaran yang 
disajikan mampu menimbulkan daya tarik siswa untuk belajar. Kriterianya: peserta belajar 
semakin tertarik belajar adalah makin baik. Applicability, seberapa jauh paket pembelajaran 

yang bisa dipraktekkan secara mudah. Kriterianya: makin mudah adalah makin baik. 
Evaluasi Cost-effectiveness/value. seberapa murah biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti 

paket pembelajaran tersebut. Kriterianya: semakin murah semakin baik. Google form yang 

dikerjakan secara online diluar pembelajaran tatap muka diujicobakan pada peserta 
Diklatpim IV LXII Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini di 
respon oleh seluruh peserta Diklatpim yang ditandai dengan kembalinya form yang telah 

diselesaikan oleh peserta sebanyak 30 orang. 

Blended learning memiliki dua kategori utama, yaitu peningkatan bentuk aktifitas 

tatap-muka dan Hybrid learning. Beberapa strategi yang dapat widyaiswara lakukan untuk 

mengantisipasi tuntutan pembelajaran di masa yang akan datang menggunakan Blended 

Learning adalah melakukan pendalaman pemahaman mengenai mata diklat yang akan 

diampu, mempelajari dan memahami dan peka terhadap kebutuhan pembelajaran sesuai 

tuntutan jaman, mempelajari menguasai bahasa asing khususnya bahasa Inggris, 
mempelajari pengoperasian komputer, mempelajari mengelola software dan web dan 
mempelajari dan memahami model pembelajaran tatap muka dan non tatap muka seperti 
online learning atau mobile learning. 

Era disruptif diartikan sebagai masa di mana bermunculan banyak sekali inovasi – 
inovasi yang tidak terlihat, tidak disadari oleh organisasi sehingga mengganggu jalannya 

aktivitas tatanan sistem lama atau bahkan menghancurkan sistem lama tersebut dan sebagai 
bagian dari perubahan maka perlu mengetahui prinsip yang perlu ditanamkan widyaiswara 

di Era Disruptif yaitu keluar dari zona nyaman (Push Beyond Comfort Zone), bekerja dengan 

target atau capaian yang jelas (Works Toward Well Defined, Specific Goals), fokus memberikan 

aktivitas yang bermakna dan berdampak (Focus Intently on Impactful Activities), menerima dan 

memberikan feedback berkualitas (Receive and Respond High Quality Impact) dan membentuk 

mental model seorang expert (Develop Mental Model of Expertise). 
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Persepsi Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Diklat Fungsional Online 

Di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 

(Study kasus pada Pelatihan Fungsional PMG Ahli Online Angkatan XXXVIII 

Tahun 2019) 

 

Juniarto Widodo, Widyaiswara Ahli Madya, juniarto2013@gmail.com 
 

Abstract 

 
Persepsi peserta pelatihan merupakan senjata bagi sebuah program pelatihan apakah telah dapat 
terselenggara dengan baik sesuai yang direncanakan. Persepsi dapat diukur berdasarkan banyak hal, 
namun dalam penelitian ini ingin mengukur tingkat persepsi dari sudut pandang reaksi peserta 
terhadap penyelenggaraan pelatihan online. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penilaian 
persepsi peserta pelatihan Fungsional PMG Ahli Online di BMKG terhadap penyelenggaraan 

pelatihannya. Persepsi peserta diklat diperoleh melalui evaluasi penyelenggaraan pelatihan yang 
dilaksanakan di akhir pelatihan. Inputan data evaluasi dilakukan oleh peserta melalui evaluasi 
penyelenggaraan yang telah diintegrasikan dalam Sistem Informasi Manajemen Pusdiklat BMKG. 
Data persepsi peserta pelatihan diperoleh dari sampel kelas pelatihan Fungsional PMG Ahli Online 
Angkatan XXXVIII Tahun 2019 dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang peserta. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari 
masing-masing komponen yang dievaluasi. Hasil perhitungan statistik deskriptif akan disajikan dalam 

bentuk tabel berdasarkan indeks nilai dari masing pertanyaan pada setiap indikator. Hasil penelitian 
berupa persepsi peserta pelatihan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelatihan PMG AHLI Online 
Angkatan XXXVIII Tahun 2019 diperoleh hasil persepsi rata-rata peserta pelatihan sebagai berikut: 
indikator Panitia memperoleh persepsi peserta dengan kualifikasi “Baik Sekali”, Indikator Dukungan 
Teknis diperoleh persepsi dengan kualifikasi “Baik”, indikator Dukungan Pimpinan mendapat 
persepsi peserta dengan kualifikasi “Baik”, indikator Waktu mendapat persepsi peserta dengan 

kualifikasi “Baik”, indikator Konten/isi mendapat penilaian peserta dengan kualifikasi “Baik”, dan 
untuk indikator Manfaat Pelatihan mendapat persepsi penilaian peserta dengan kualifikasi “Cukup 
Baik”. Secara umum persepsi berdasarkan seluruh indikator dapat disimpulkan bahwa penyelenggaran 
pelatihan adalah “Baik” Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar masukan bagi instansi 
penyelenggara untuk menyelenggarakan program pelatihan online yang lebih berkualitas di kemudian 
hari. 

 

Kata kunci: persepsi peserta, pelatihan fungsional online, metode deskriptif   

 

Pendahuluan 

 Pengertian persepsi menurut bahasa adalah tanggapan, persepsi peserta berarti 
persepsi tanggapan yang diberikan oleh peserta terdap sesuatu hal yang dialami. Menurut 
KBBI kata persepsi berarti tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, atau juga 
berarti proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancaindranya. Dalam kaitan 
dengan topik penelitian ini bahwa pesersi peserta adalah tanggapan yang diberikan oleh 
peserta diklat terhadap keseluruhan dalam proses pembelajaran online pada pelatihan Diklat 

Fungsional PMG Ahli Angkatan XXXVIII tahun 2019 di BMKG. Persepsi peserta ini 
dirangkum dalam beberapa indikator agar dapat melihat persepsi dengan lebih spesifik. 

 Diklat Fungsional di BMKG adalah diklat calon pejabat fungsional PMG yang akan 

menduduki jabatan fungsional PMG. Sesuai amanat KEP 185 Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika, Diklat Fungsional ini membekali peserta dengan kompetensi 
teknis bidang meteorologi, klimatologi, geofisika serta jaringan dan komunikasi. Pelatihan 
PMG Ahli ini diselenggrakan secara online selama kurang lebih 6 (enam) minggu dengan 
format fully online menggunakan fasilitas LMS Pusdiklat. Peserta dibagi dalam beberapa 
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kelas sesuai dengan teknis bidang yang ada di unit kerjanya. Menurut Hayadin (2012), 
Permasalahan yang dihadapai dalam pola diklat konvensional tersebut adalah sulitnya 
menjangkau seluruh SDM di kementerian dengan jumlah (kuantitas) yang besar dan tersebar 

luas di seluruh wilayah NKRI. 

 Menurut Juniarto Widodo (2018) diklat Online (e-learning) saat ini begitu dibutuhkan, 

oleh karenanya tidaklah cukup hanya dengan memperkenalkan teknologi baru untuk 
pembelajaran, namun perlu juga memperkenalkan cara baru dalam teknik pembelajaran di 
dalam kelas virtual. Bagi negara dengan populasi yang besar, sumber daya anggaran yang 
terbatas dan wilayah geografis terpencil serta terpisah-pisah seperti Indonesia, e-learning 

memegang kunci untuk pendidikan yang lebih baik, dari sisi kemudahan akses ke sumber 
pengetahuan yang lebih baik maupun pemerataan kesempatan mengembangkan kompetensi 
individu.  

 Penyelenggaraan pelatihan online di Pusdiklat BMKG telah mampu terselenggara 

cukup lama yaitu kurang lebih sejak tahun 2015. Untuk penyelenggaraan Pelatihan 
Fungsional PMG Ahli Online ini terdiri dari beberapa agenda yaitu agenda Pra Pelatihan, 

agenda Pengamatan, Agenda Pengelolaan, Agenda pelayanan, Agenda Sosio Kultural, dan 
Agenda Pengembangan kompetensi. Untuk Agenda Pengembangan Kompetensi peserta 
pelatihan diminta membuat video presentasi materi jurnal selanjutnya peserta diuji 
pemahaman dari materi jurnal oleh penguji secara online menggunakan media Whatsapp. 

Pengukuran Persepsi peserta pada pelatihan ini dilakukan melalui tahapan pelaksanaan 
evaluasi penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PMG Ahli. Pelaksanaan evaluasi 

penyelenggaraan dilakukan guna mendapatkan penilaian persepsi peserta pelatihan. Dengan 
feedback tersebut maka diharapkan akan dapat menjadi masukan buat penyelenggara dan 

pengelola untuk menyelenggarakan pelatihan yang lebih berkualitas dari segi efektifitas 
maupun efisiensinya. 

 Beberapa penelitian sebelumnya telah banyak yang membahas tentang evaluasi 
penyelenggaraan pelatihan, namun dalam penelitian ini, pernyataan-pernyataan dalam 

indikator secara keseluruhan mempertimbangkan hal-hal terkait konteks, input, proses dan 
output pelatihan online. Secara spesifik, yang diukur dalam penelitian ini adalah sejauh mana 

persepsi penilaian peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan online secara keseluruhan. 

Persepsi peserta merupakan sesuatu yang penting dalam rangka masukan untul memperbaiki 
dan meningkatkan efektivitas pencapaian keberhasilan pelatihan online. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan berupaya menemukan dan mengkaji fakta-fakta penting penyelenggaraan 

pelatihan PMG Ahli Online yang telah diselenggarakan oleh Pusdiklat BMKG berdasarkan 

persepsi peserta. 

 

Kajian Pustaka 

 Deni Darmawan (2014) menyebutkan internet merupakan jaringan komunikasi 
dalam skala dunia yang memungkinkan komunitas bisa secara cepat dan luas fenomena ini 

secara jeli dimanfaatkan oleh para ahli pendidikan untuk membangun suatu jejaring 
pembelajaran yang mampu menyentuh pembelajar di mana pun mereka berada. Fenomena 
inilah yang kemudian dirumuskan suatu intervensi antara internet dan proses pendidikan 
sehingga perannya mampu memberikan makna dan optimalisasi kualitas interaksi antara 
peserta didik dan pendidikan dalam jangka waktu dan ruang serta kondisi dan keadaan yang 
lebih luas dan menyeluruh seketika. Karena kecenderungannya internet digunakan dalam 
proses pengajaran maka media penyalur pesan dan materi pembelajaran sudah mulai 
bergeser pada segala sesuatu yang menyerupai internet dengan karakter bermuatan 
elektronik dan tidak berwujud fisik. Namun mampu membangkitkan mentalitas peserta 
didik dan bahkan para pengajarnya. 
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 Menurut Warsita (2016), sistem Diklat online/daring merupakan hal baru bagi 

sebagian besar peserta Diklat Online calon pejabat fungsional PTP. Setelah ditetapkan 

sebagai peserta Diklat Online calon pejabat fungsional PTP, peserta dapat langsung memulai 

sistem Diklat dengan cara login, memilih jenis diklat, mengunduh materi atau bahan belajar, 
mengikuti kegiatan tutorial online, dan mengerjakan tes/ujian yang dilakukan secara 

online/daring 

 Rusman (2014) menyampaikan perbedaan pembelajaran tradisional dengan e-

learning, yaitu kelas tradisional guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan 

untuk menyalurkan ilmu pengetahuan kepada siswa. Sedangkan dalam pembelajaran e-

learning fokus utamanya adalah siswa. Siswa mandiri pada waktu tertentu dan bertanggung 

jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran e-learning akan memaksa siswa 

memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Siswa membuat perancangan 
dan mencari materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. 

 Selanjutnya menurut Rusman (2014), dalam praktiknya e-learning memerlukan 

bantuan teknologi. Karena itu dikenal istilah computer based learning (CBL), yaitu 

pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Sedangkan computer assisted 

learning (CAL) yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu utama komputer. Dalam 

pelaksanaan pembelajaran sehari-hari, sering dijumpai adalah kombinasi dari teknologi yang 
dituliskan diatas (audio/data, video/data, audio/video). Teknologi ini juga sering dipakai 
pada pendidikan jarak jauh (distant education) dimaksudkan agar komunikasi antara murid 

dan guru bisa terjadi dengana danya keunggulan teknologi e-learning ini.  

 Hayadin (2012), mengemukakan bahwa dalam praktik komunikasi dan 
pembelajaran jarak jauh, dikenal pendekatan synchronous, dan asynchronous. Contoh 

pemanfaatan asynchronous tools yang telah berkembang saat ini antara lain dalam bentuk 

forum diskusi online, ujian online, mengunggah dan mengunduh. Sedangkan contoh 

pemanfaatan synchronous presentation tools antara lain melalui audio/video streaming, dan 

polling. 

 

Metode Penelitian 

Persepsi peserta diklat terhadap penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PMG Ahli 
Online ini  dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember 2019 di lingkup 

kerja UPT BMKG secara nasional tersebar dari Sabang sampai Merauke. Data persepsi 

peserta pelatihan ini ditarik dari proses evaluasi penyelenggraaan Pelatihan Fungsional 
PMG Ahli Online pada calon pejabat fungsional PMG Ahli dengan menggunakan metode 

survei secara online. Survei online merupakan salah satu cara mengumpulkan data dalam 

bentuk kuesioner dimana responden dapat menjawab pertanyaan secara online melalui 

internet. Sampel penelitian menggunakan satu kelas pelatihan yaitu kelas Diklat Fungsional 
PMG Ahli Anggakatan XXXVIII dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 40 orang. 

Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner secara online. Instrumen 

evaluasi penyelenggaraan diklat online ini berisi 15 butir pernyataan-pernyataan dengan 

beberapa kelompok indikator antara lain kepanitian, dukungan tenis, dukungan pimpinan, 
waktu, konten/isi dan manfaat pelatihan. dan masing-masing pernyataan memiliki lima 
alternatif jawaban berdasarkan Likert. Teknik pengumpulan data evaluasi penyelenggaran 

Pelatihan Fungsional PMG Ahli Online ini menggunakan instrumen elektronik (web-based 

instrument). Kepada responden diminta untuk membuka alamat web (URL) http:// 
202.90.198.214/eoffice. Kemudian, responden mengisi instrumen tersebut secara online dari 

komputer masing-masing yang terhubung ke internet, dan kemudian mengirimkan 
instrumen yang telah diisi tersebut 
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 Teknik analisis data yang digunakan dalam evaluasi penyelenggaraan pelatihan 
Fungsional PMG Ahli online adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan 

dan memaknai data dari masing-masing komponen yang dievaluasi. Hasil perhitungan 

statistik deskriptif akan disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan indeks nilai dari masing 
pertanyaan pada setiap indikator. Kriteria yang diperoleh dari hasil penilaian. Menurut 
Nasir (2005), cara perhitungan nilai indeks berdasarkan penilaian dengan sistem Likert 

diperoleh kualifikasi penilaian sebagai berikut Indeks nilai 1-1.79 = “Tidak Baik”, indeks 
nilai 1.8-2.59 = “Kurang Baik”, indeks nilai 2.6- 3.39 = “Cukup Baik”, indeks nilai 3.4-4.19 
= “Baik” dan indeks nilai 4.2-5 = “Baik Sekali”. 

 

Hasil dan Pembahasan 

 Penelitian persepsi peserta pelatihan ini menggunakan beberapa indikator penilaian 
peserta selama mengikuti pelatihan. Masing-masing indikator terdiri dari beberapa 
pernyataan, dengan penilaian respon menggunakan sistem Likert dengan lima pilihan. Data 

penilaian peserta dilakukan perhitingan indeks nilai dengan lima kualifikasi. Pernyataan-
pernyataan pada semua indikator telah diintegrasikan ke Sistem informasi manajemen, 
sehingga setiap peserta hanya diminta mengakses link untuk bisa memberikan responnya. 
Dalam penelitian ini penilaian persepsi peserta diperoleh melalui penilaian yang telah masuk 
ke sistem informasi manajemen Pusdiklat BMKG. Peneliti menggunakan satu kelas sebagai 
sampel data yaitu Diklat Fungsional PMG Ahli Online Angkatan XXXVIII. Berdasarkan 

penilaian yang masuk dari masing-masing indikator dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Indikator Layanan Kepanitiaan 

Berdasarkan tabel hasil di bawah, tiga jawaban dari tiga pernyataan diperoleh hasil 
dengan kualifikasi secara rara-rata adalah “Baik Sekali”. Kualifikasi tertinggi dari indikator 
ini adalah pernyataan respon panitia, hal ini disebabkan peran fasilitator diklat online. 

Fasilitator diklat PMG Ahli tahun ini adalah fasilitator yang sama pada diklat online 2018 

yang lalu, dari pengalaman yang lalu, fasilitator sudah berpengalaman menangani peserta 
sehingga respon panitia dipersepsikan baik sekali oleh peserta. 

 

Tabel 1. Layanan Kepanitiaan 

No Pernyataan Indeks 

Nilai  

Prosentase Kualifikasi 

1. Layanan administrasi 4.13 82.6 Baik 
2. Respon panitia : 4.44 88,8 Baik Sekali 
3. Kejelasan instruksi/informasi 4.06 81.2 Baik 

 Rata-rata 4.21 84,2 Baik Sekali 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator dukungan teknis diperoleh penjelasan dibawah ini: 

2. Indikator DukunganTeknis 

Berdasarkan tabel hasil di bawah ini, semua pernyataan di persepsikan “Baik Sekali” 
oleh peserta. Dukungan teknis akses diklat online dan kualitas LMS sudah sangat establish 

sebagai perangkat pendukung pembelajaran online sejak tahun 2014 yang lalu di Pusdiklat 

secara kontingu dilakukan upgrade. Dari pengalaman maintenance LMS sejak 2014 yang 

lalu, sehingga tenaga IT telah memiliki pengalaman yang sangat baik menangani perangkat 
pembelajaran dengan platform tersebut. Kedua faktor diatas menjadi kekuatan bagi 
penyelenggara untuk menyelenggarakan program pelatihan online lainnya dikemudian hari. 
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Tabel 2. Dukungan Teknis 

 

No Pertanyaan Indeks 

Nilai 

Prosentase Kualifikasi 

1. Kemudahan akses 4.38 87.6 Baik Sekali 
2. Kualitas LMS 4.25 85.0 Baik Sekali 
 Rata-rata 4.32 86.4 Baik Sekali 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator Dukungan Pimpinan diperoleh penjelasan dibawah ini: 

3. Indikator Dukungan Pimpinan 

Berdasarkan tabel hasil dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa dari tiga pernyataan 
diperoleh menunjukkan kualifikasi persepsi peserta adalah “Baik”. Penilaian persepsi peserta 
yang paling tinggi adalah Dukungan Atasan, persepsi peserta dari dukungan atasan dengan 
nilai kualifikasi “Baik Sekali”. Hal ini disebabkan oleh kondisi dukungan perangkat teknis 

terkait pembelajaran online di UPT peserta sudah baik sekali. Dukungan atasan terhadap 

perangkat bisa berupa PC unit beserta perangkat multi medianya, laptop untuk mobile 
pembelajaran peserta, bandwitch internet yang memadai, modem dan lain-lain. Persepsi 
peserta terendah adalah pada “akses dengan mobile device”, hal ini disebaban permasalahan 

jaringan internet yang terkadang tidak mendukung, terutama peserta yang berasal dari kota-
kota kecil atau di daerah cukup terpencil terkadang mengalami ketiadaan sinyal untuk 

mengakses pembelajaran.  

 

Tabel 3. Dukungan Pimpinan 

 

No Pertanyaan Indeks 

Nilai 

Prosentase Kualifikasi 

1. Dukungan atasan 4.44 88.80 Baik Sekali 
2. Ketersediaan jaringan 3.88 77.60 Baik 
3. Akses dengan mobile device  3.44 68.80 Baik 

 Rata-rata 3.92 78.40 Baik 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator Indikator Waktu diperoleh penjelasan dibawah ini 

4. Indikator Waktu Pembelajaran 

Berdasarkan tabel hasil di bawah ini, Indikator waktu dipersepsikan oleh peserta 

dengan kualifikasi rata-rata adalah “Baik”. Dengan penilaian persepsi peserta baik maka 

berarti hal-hal teknis dalam pembelajaran sudah baik. Nilai indeks terendah dari indikator 

ini adalah pada pernyataan durasi pelatihan, hal ini disebabkan waktu pelatihan secara 

keseluruhan berlangsung selama enam minggu dan terdiri atas enam agenda pembelajaran. 

Dengan durasi enam minggu tersebut dirasakan cukup lama oleh peserta, belum lagi beban 

tugas-tugas offline di setiap agenda yang cukup banyak sehingga menyita waktu dan menjadi 

beban tersendiri bagi peserta.    
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Tabel 4. Waktu Pembelajaran 

 

No Pertanyaan Indeks 

Nilai 

Prosentase Kualifikasi 

1. Durasi pelatihan ini 3.63 88.8 Baik 
2. Tempo/kecepatan pelatihan ini   3.88 77.6 Baik 
3. Prepare waktu khusus dalam pembelajaran  3.81 76.2 Baik 
 Rata-rata 3.77 75.4 Baik 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator Indikator Konten/Isi diperoleh penjelasan dibawah ini: 

5. Indikator Konten/Isi 

Berdasarkan tabel hasil di bawah ini, indikator konten/Isi pada proses pembelajaran 
mendapat persepsi dengan kualifikasi “Baik”. Penilaian persepsi ini disebabkan karena 

kurikulum pelatihan sangat komprehensif dan telah teruji karena telah diimplementasikan 
pada diklat online sejak dua tahun sebelumnya. Namun demikian tidak menutup 
kemungkinan tetap perlu dikembangkan menyesuaikan dengan kondisi dan tuntutan 
kompetensi di masa yang akan datang.    

 

Tabel 5. Konten Pembelajaran 

 

No Pertanyaan Indeks 

Nilai 

Prosentase Kualifikasi 

1. Kesesuaian materi dengan tujuan pelatihan 4.13 82.60 Baik 
2. Kesesuaian materi dengan waktu yang 

disediakan 

3.63 72.60 Baik 

3. Kesesuaian tugas dengan materi 3.81 76.20 Baik 
4. Kesesuaian waktu mengerjakan tugas 

dengan bobot tugas 
3.56 71.20 Baik 

5. Kesesuaian jumlah tugas yang diberikan 3.56 71.20 Baik 
6. Kesesuaian soal ujian dengan materi 3.75 75.00 Baik 

7. Kesesuaian waktu mengerjakan ujian 3.44 68.80 Baik 
8. Materi bacaan 3.75 75.00 Baik 
9. Penggunaan audio/video 3.88 77.60 Baik 

10. Aktivitas game 3.5 70.00 Baik 

 Rata-rata 3.70 74.02 Baik 

 

Selanjutnya berdasarkan indikator Manfaat Pelatihan diperoleh penjelasan dibawah ini: 

6. Indikator Manfaat Pelatihan 

Berdasar tabel hasil di bawah ini, penilaian peserta secara umum dengan kualifikasi 
“Cukup Baik”. Seluruh komponen perntataan pada indikator ini, peserta memberikan 
persepsi penilaian dengan Kualifikasi “Cukup baik”. Penilaian persepsi tersebut disebabkan 
setelah lulus pelatihan peserta menganggap peningkatan kompetensi nya dirasakan tarafnya 

“Cukup Baik” karena peserta masih membutuhkan pendalaman hasil pelatihan lebih lanjut 
dengan kasus-kasus di unit kerjanya.  

 Untuk pernyataan “Apakah pelatihan online efektif meningkatkan kompetensi?” 

mendapatkan penilaian paling kecil. Hal ini karena keberhasilan pelatihan online selain 

ditentukan dari aspek pembelajaran namun juga ditentukasn oleh motivasi peserta. Bahkan 
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motivasi peserta adalah aspek yang paling menentukan untuk keberhasilan peserta dalam 
menyelesaikan pelatihan hingga akhir.  

 

Tabel 6. Manfaat Pelatihan 

 

No Pertanyaan Indeks 

Nilai 

Prosentase Kualifikasi 

1. Apakah menurut anda tujuan 
pelatihan tercapai 

3.19 63.80 Cukup Baik 

2. Apakah anda merasakan adanya 
peningkatan kompetensi setelah 
mengikuti pelatihan ini? 

3.13 62.60 Cukup Baik 

3. Apakah menurut anda pelatihan 
online efektif dalam meningkatkan 

kompetensi anda? 

2.88 57.60 Cukup Baik 

4 Rating secara keseluruhan dari 
pelatihan ini 

3.19 63.80 Cukup Baik 

 Rata-rata 3.09 61.95 Cukup Baik 

  

 Penilaian keseluruhan dari penyelenggaraan Diklat PMG Ahli Online Angkatan 

XXXVIII Online Tahun 2019 ini merangkum dari semua indikator penilaian 

penyelenggaraan yang mencerminkan persepsi peserta diklat. Secara umum setelah 
dilakukan perata-rataan terhadap persepsi pada semua indikator diperoleh indeks nilai 3.84 
yang berarti penilaian persepsi peserta secara umum adalah “Baik”. Persepsi peserta secara 
umum dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:  

 

Tabel 7. Persepsi Peserta Secara Keseluruhan 

 

Indikator Indeks Nilai Kriteria 

Layanan Kepanitia 4.21 BS (Baik Sekali) 

Dukungan Teknis 4.32 BS (Baik Sekali) 

Dukungan Pimpinan 3.92 B (Baik ) 

Dukungan Waktu Pembelajaran 3.77 B (Baik ) 

Konten Pembelajaran 3.70 B (Baik ) 

Manfaat Pelatihan 3.09 CB (Cukup Baik) 

PERSEPSI PESERTA 3.84 B (Baik ) 

 

Hasil penilaian persepsi peserta secara umum terhadap penyelenggaraan merupakan 
informasi yang sangat penting bagi penyelenggaran program pelatihan. Hal ini mengingat 
pada penyelenggaraan pelatihan online, unsur persepsi peserta sangat dibutuhkan, karena 

dalam penyelenggaraan pelatihan online banyak aspek yang sangat bisa mengganggu 

jalannya pembelajaran peserta. Hal-hal yang mengganggu dapat berasal dari internal diri 
peserta sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Berikut grafik persepsi Peserta terhadap 
penyelenggaraan secara umum: 
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Grafik 1. Persepsi Peserta Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan 

 

Kesimpulan 

 Persepsi peserta pelatihan diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pelatihan PMG Ahli 
Online Angkatan XXXVIII tahun 2019, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil persepsi rata-

rata peserta pelatihan sebagai berikut indikator Panitia memperoleh penilaian persepsi 
peserta dengan kualifikasi “Baik Sekali”, untuk indikator Dukungan Teknis diperoleh 

penilaian persepsi peserta pelatihan dengan kualifikasi “Baik”, untuk indikator Dukungan 
Pimpinan mendapat penilaian persepsi peserta dengan kualifikasi “Baik”, untuk indikator 
Waktu mendapat penilaian persepsi peserta dengan kualifikasi “Baik”, untuk indikator 
Konten/isi mendapat penilaian peserta dengan kualifikasi “Baik”, dan untuk indikator 
Manfaat Pelatihan mendapat penilaian peserta dengan kualifikasi “Cukup Baik”.  

Selanjutnya untuk mendapat persepsi umum, dari ke enam indikator diatas 

dilakukan perata-rataan hingga mendapat penilaian persepsi peserta secara rata-rata. Dari 
hasil perhitungan penilaian persepsi peserta diperoleh indeks nilai 3.84 dengan kualifikasi 
“Baik”. Umpan balik dari persepsi peserta ini akan memberikan manfaat bagai unit 
penyelenggara pelatihan selain juga bisa memberikan motivasi untuk mempertahan hasil 
yang telah baik sebagai kekuatan dan meningkatkan yang masih dirasakan cukup lemah. 
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Pengukuran Usability Aplikasi Skata 

(Studi Kasus: Petugas Lapangan Keluarga Berencana Se-Provinsi Riau) 

 
Bubung Bunyamin, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi 

Riau, bubung.bunyamin@bkkbn.go.id 

 

Abstrak 

 

Di Era Industri 4.0, para PLKB dituntut untuk bekerja profesional dan terus mengembangkan 

kompetensi di berbagai bidang terutama di bidang informasi dan teknologi (IT). Terlebih saat ini 

telepon pintar (smartphone) telah menjadi media utama bagi PLKB untuk melaporkan setiap 

kegiatannya.Untuk memenuhi kebutuhan media berbasis teknologi yang dibutuhkan dalam 

penyelenggaraan Program KKBPK pada tahun 2015 BKKBN telah menyediakan fasilitas berupa 

dirancangnya aplikasi terkait program KKBPK melalui kerjasama dengan Johns Hopkins Center for 

Communication Program (JHCCP) yaitu aplikasi SKATA. Usability dapat diartikan sebagai analisa 

kualitatif untuk mengukur seberapa mudah user menggunakan antarmuka suatu aplikasi yang dalam 

hal ini berbasis android. Suatu aplikasi dapat dikatan usable apabila fungsi-fungsinya dapat 

dijalankan secara efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan usibility aplikasi SKATA dengan PLKB selaku user/pengguna yang meliputi aspek-

aspek: mudah dipelajari (learnability), efisiensi (efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan 

dan keamanan (errors) dan kepuasan (satisfaction). Melalui angket yang disebarkan kepada 120 

responden dengan menggunakan aplikasi app.surveyplanet.com maka diperoleh temuan yaitu: nilai 

rata-rata mudah dipelajari (Learnability) 4,20, Efisiensi (efficiency) 4,11, Mudah diingat 

(memorability) 4,03, Kesalahan dan Keamanan (errors) 3,99 dan Kepuasan (satisfaction) 4,13. 

 

Kata Kunci: PLKB, Aplikasi SKATA, Keluarga Berencana 

 

Pendahuluan 

Petugas    Lapangan    Keluarga    Berencana    (selanjutnya disingkat PLKB) adalah 
aparat pemerintah yang   memenuhi   standar   kompetensi   dan kualifikasi   tertentu   yang   
diberi tugas   tanggung jawab,   wewenang,   dan   hak   secara   penuh   oleh pejabat yang 
berwenang sebagai jabatan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan,  
evaluasi,  dan  pengembangan  Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 

Pembangunan Keluarga (selanjutnya disingkat Program KKBPK). PLKB mempunyai 
peran, baik sebagai pelaksana, pengelola maupun sebagai penggerak dalam pelaksanaan 
Program KKBPK di Desa/Kelurahan (BKKBN, 2017). PLKB merupakan orang pertama 
yang bersinggungan langsung dengan masyarakat di lapangan dengan demikian perannya 
sangat strategis sebagai ujung tombak kesuksesan Program KKBPK. Seorang PLKB harus 
memahami benar informasi dan pengetahuan terkait kependudukan, keluarga berencana dan 

pembangunan keluarga. Dia akan menjadi corong informasi bagi masyarakat saat sosialisasi 
di lapangan. Secara manajerial, PLKB harus bisa mengatur, mampu berkoordinasi dan 
menggerakan masyarakat, dan memiliki strategi untuk bisa mencapai tujuan program 
KKBPK.  

PLKB melakukan penyuluhan dan pembinaan secara langsung kepada masyarakat 
melalui tatap muka baik kepada calon akseptor maupun yang telah menjadi akseptor. 

Dengan demikian akseptor terus bertambah di samping yang telah menjadi akseptor dapat 
menjaga keberlangsungannya (Faqih, 2010). Sebagai petugas lapangan PLKB perlu 
pengembangan berbagai metode guna memasyarakatkan program kepada masyarakat agar 
tujuan kegiatan bisa tercapai. PLKB harus memperluas jaringan kerja dan bermitra dengan 
pihak atau lembaga lain untuk bisa secara bersama-sama menyukseskan berbagai Program 
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KKBPK. PLKB juga harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan dan 
memanfaatkannya sesuai perkembangan zaman. 

Di Era Industri 4.0, para PLKB juga dituntut untuk dapat menggunakan media 
digital berupa telepon pintar (smartphone) sehingga dapat bekerja profesional dan terus 

mengembangkan kompetensi di berbagai bidang terutama di bidang informasi dan teknologi 
(IT). Dalam menjalankan tugas di zaman ini PLKB perlu memahami IT, mengikuti 
perkembangan IT dan menggunakan IT untuk mendukung tugas di lapangan. Terlebih saat 
ini telepon pintar (smartphone) telah menjadi media utama bagi PLKB untuk melaporkan 

setiap kegiatannya.Untuk memenuhi kebutuhan media berbasis teknologi yang dibutuhkan 

dalam penyelenggaraan Program KKBPK pada tahun 2015 BKKBN telah menyediakan 
fasilitas berupa dirancangnya aplikasi terkait program KKBPK melalui kerjasama dengan 
Johns Hopkins Center for Communication Program (JHCCP) yaitu aplikasi SKATA. 
Aplikasi SKATA adalah salah satu metode untuk menyampaikan informasi yang akurat. 
Istilah SKATA berasal dari visi One Voice / Satu Suara / Seiya Sekata antara pasangan 

(suami dan istri) tentang perencanaan keluarga (https://skata.info/about_us). Aplikasi 

SKATA terdiri atas: Aplikasi smartphone, Website, dan Media Sosial. Aplikasi SKATA 
merupakan sebuah inisiatif digital yang mendukung pemerintah Indonesia dalam 
membangun keluarga melalui perencanaan yang lebih baik. 

Aplikasi SKATA merupakan media promosi baru untuk mendapatkan informasi 
yang akurat dan praktis serta mendalam terkait keluarga berencana, kesehatan reproduksi, 
dan kontrasepsi. Aplikasi SKATA memudahkan PLKB untuk memberikan informasi yang 

akurat melalui telepon pintar (smartphone) yang dimiliki klien di dalamnya terdapat 

informasi-informasi yang bermanfaat terhadap calon akseptor dan keluarga secara mandiri 
ataupun dengan pasangannya dengan cara yang lebih praktis karena langsung dapat mereka 
akses di telepon genggam mereka sendiri.Aplikasi SKATA dapat diunduh melalui App Store 

untuk pengguna iOS dan di Play Store untuk pengguna Android. Aplikasi SKATA juga dapat 
dilihat melalui website yaitu www.skata.infobagi mereka yang memiliki perangkat dengan 
operating system yang berbeda.  

Mengunduh aplikasi SKATA atau melihat websitenya, masyarakat bisa memperoleh 
informasi tentang perencanaan keluarga lewat artikel yang ditulis para ahli. Aplikasi SKATA 
memberikan penjelasan detail mengenai masing-masing metode kontrasepsi seperti IUD dan 
implan, metode kontrasepsi jangka panjang, dan menepis berbagai rumor atau hoaks 
mengenai alat kontrasepsi atau, berbagai jenis metode kontrasepsi yang cocok bagi ibu yang 
baru melahirkan. Melalui aplikasi SKATA, masyarakat juga bisa memperoleh informasi 

tentang lokasi bidan terdekat untuk konsultasi. Aplikasi SKATA juga menyediakan  berbagai 
kuis untuk mengukur pengetahuan terkait keluarga berencana. Aplikasi tersebut bahkan bisa 
digunakan untuk agenda pribadi perencanaan keluarga seperti pengingat imunisasi, kalender 
menstruasi, atau kalender kontrasepsi. 

Aplikasi SKATA ini telah diperkenalkan dan disosialisasikan kepada seluruh PLKB 
pada saat keikutsertaan mereka dalam pelatihan atau pertemuan tingkat provinsi. Dewasa 

ini kepemilikan atas telepon pintar (smartphone) bagi PLKB adalah suatu keharusan dan 

media penunjang tugas sehari-hari. Mengingat segala aktifitas PLKB yang berkaitan dengan 
tugas pokok dan fungsinya harus dilaporkan melalui sistem yang terdapat dalam telepon 
pintar (smartphone) berupa e-visum. Dengan demikian setiap PLKB telah mengunduh 

aplikasi tersebut.Pemanfaatan dan penggunaan secara teknis tentang aplikasi SKATA telah 
diajarkan kepada para PLKB pada saat pelatihan yang diselenggarakan oleh Perwakilan 
BKKBN Provinsi Riau pada tahun 2017 hingga 2019. Dengan demikian seluruh PLKB telah 
mempeoleh pengetahuan tentang aplikasi SKATA baik secara teori maupun praktek. Pada 
saat pelatihan mereka diajarkan langsung tentang tata cara mengunduh, mengenal fitur-fitur, 
mengenal seluruh konten dan mengenal cara menyebarkan konten melalui media sosial. 
Menurut hasil observasi pada saat pelatihan tersebut berlangsung umumnya para PLKB 
tidak mengalamai kendala yang berarti dalam memahami aplikasi tersebut. 

http://www.skata.info/
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  Aplikasi SKATA dimasukkan sebagai salah satu materi yang diajarkan dalam materi 
pelatihan dimaksudkan agar para PLKB memiliki media untuk mempermudah mereka 
dalam menjalankan tugas di lapangan. Berdasarkan bukti empiris terlihat beberapa dari 

mereka telah memanfaatkan media tersebut melalui kegiatan postingan di media sosial. 
Beberapa dari mereka tampak memposting konten aplikasi SKATA baik di media sosial 
facebook maupun instagram. Dengan demikian perlu diteliti lebih lanjut tentang 
penggunaan aplikasi SKATA ini. 

  Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan 
usibility aplikasi SKATA dengan PLKB selaku user/pengguna yang meliputi aspek-aspek: 

mudah dipelajari (learnability), efisiensi (efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan 

dan keamanan (errors) dan kepuasan (satisfaction). 

 

Kajian Pustaka  

Usability dapat diartikan sebagai analisa kualitatif untuk mengukur seberapa mudah 

user menggunakan antarmuka suatu aplikasi yang dalam hal ini berbasis android (Tolle, 

2017). Suatu aplikasi dapat dikatan usable apabila fungsi-fungsinya dapat dijalankan secara 

efektif, efisien, dan memuaskan oleh pengguna. Efektif di sini erat kaitannya dengan 
keberhasilan pengguna mencapai tujuan dalam menggunakan atau memanfaatkan suatu 
perangkat lunak. Efisien maksudnya berhubungan dengan kelancaran pengguna untuk 
mencapai tujuan tersebut. Kepuasan maksudnya adalah berkenaan dengan sikap 

penerimaan userterhadap perangkat lunak. Pengukuran usability dilakukan untuk 

mengevaluasi apakah sebuah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. 
Angket yang digunakan untuk mengukur usability harus memenuhi standar usefulness, 

satisfaction, and Ease of use atau disingkat USE Questionnaire sebagai alat ukur untuk 

mengetahui nilai usability Sistem Komputer (Firmansyah, 2018). Setiap pertanyaan yang 

disusun dalam angket tersebut terdiri atas pernyataan-pernyataan positif yang akan direspon 

oleh user tentang suatu aplikasi. 

Pembahasan mengenai usability (kegunaan) adalah salah satu bagian dari ilmu 

komputer terutama Human Computer Interaction (HCI). Ilmu tentang interaksi komputer 
dan manusia ini berkembang sejak tahun 1970 yang mempelajari tentang tata cara 
mendesain tampilan layar komputer dalam suatu aplikasi sistem informasi yang 
dimaksudkan supaya para pengguna atau usernyaman menggunakannya. Usability diambil 

dari akar kata usable yang secara umum artinya dapat digunakan dengan baik. Sesuatu 

aplikasi dapat dikategorikan berguna dengan baik jika dapat menghilangkan atau 
meminimalisir kegagalan dalam penggunaanya sehingga aplikasi tersebut memberi manfaat 
dan kepuasan kepada para pengguna atau user. 

Usability menurut ISO 9241:11, sebagaimana dikutip Senjaya (2017), juga dapat 

diartikan sebagai sejauh mana suatu aplikasi dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk 

mencapai target yang telah ditentukan baik ditinjau dari aspek efektifitas, efesiensi dan 
mencapai kepuasan penggunaan atau userdalam konteks tertentu. Dengan demikian terdapat 

tiga aspek yang menentukan dalam usability yaitu pengguna, tugas, peralatan (hardware, 

software dan material). Berdasarkan definisi tersebut usability diukur berdasarkan komponen 

sebagaimana dikutip dari Prayoga (2012) : 

a. Kemudahan (learnability) yang berarti seberapa cepat pengguna mahir dalam 

menggunakan sistem serta kemudahan dalam penggunaan menjalankan suatu fungsi 
serta apa yang pengguna inginkan dapat meraka dapatkan. 

b. Efisiensi (efficiency) yang berarti sebagai sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai 

ketepatan dan kelengkapan tujuan. 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  117 

c. Mudah diingat (memorability) yang berarti bagaimana kemapuan pengguna 

mempertahankan pengetahuannya setelah jangka waktu tertentu, kemampuan mengngat 
didapatkan dari peletakkan menu yang selalu tetap. 

d. Kesalahan dan keamanan (errors) yang berarti berapa banyak kesalahan-kesalahan apa 

saja yang dibuat pengguna, kesalahan yang dibuat pengguna mencangkup 
ketidaksesuaian apa yang pengguna pikirkan dengan apa yang sebenarnya disajikan oleh 
sistem. 

e.  Kepuasan (satisfaction) yang berarti kebebasan dari ketidaknyamanan, dan sikap positif 

terhadap penggunaan produk atau ukuran subjektif sebagaimana pengguna merasa 
tentang penggunaan sistem. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui kemanfaatan (usability) Aplikasi 

SKATA yang dianjurkan penggunaanya oleh mereka yang berkecimpun di program 
KKBPK. Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil 
sampel secara langsung dari populasi. Subjek penelitian ini adalah Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana (PLKB) yang telah mengunduh dan menggunakan aplikasi SKATA. 
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Riau dalam kurun waktu 2 bulan, yaitu September 2019 
sampai dengan Oktober 2019. Menurut Cooper dan Schindler (2011) penelitian yang 
mendasarkan pada teori yang akan dipergunakan untuk menguji suatu fenomena yang 

terjadi digolongkan pada jenis penelitian eksplanatori (penjelasan). Penelitian ini berupaya 
menjelaskan penggunaan aplikasi SKATA oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
(PLKB). 

Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode survei kuesioner pada pengguna 
Aplikasi SKATA dengan 12 item pertanyaan yang diabuat dalam format yang disediakan 
oleh aplikasi app.surveyplanet.comsecara online yang disebarkan melalui aplikasi media sosial 

WhatsApp group. Ukuran sampel yang digunakan adalah maximum likelihood estimation (MLE) 

yaitu 100-200 sampel atau sebanyak 5 – 10 kali dari jumlah variabel yang diestimasi 
(Ferdinand 2005). Oleh karena itu, jumlah responden yang diperlukan dalam penelitian ini 
sebaiknya adalah sebanyak 120 responden.  

Variabel diartikan sebagai sesuatu yang dapat memvariasikan atau membedakan 
nilai. Variaber-variabel dalam penelitian ini meliputi mudah dipelajari (learnability), efisiensi 

(efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan dan keamanan (errors) dan kepuasan 

(satisfaction). Selanjutnya variabel-variabel tersebut dikembangkan menjedai beberapa poin 

pernyataan untuk direspon oleh responden.  Tabel 1 berikut ini menjelaskan indikator dari 
masing-masing konstruk variabel.  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner. Pengukuran variabel 
dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang dengan memberi skor kepada masing-masing 
alternatif jawaban. Prosedur pengukurannya adalah responden diminta untuk menyatakan 
persetujuannya atas dasar persepsi masing-masing responden. Jawaban terdiri dari tujuh 
pilihan, yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Ragu-ragu (R), Setuju (S), 
Sangat Setuju (SS).Pemberian nilai (scoring) dilakukan untuk jawaban Sangat Setuju adalah 

nilai 5 demikian seterusnya menurun sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju yang diberi 

nilai 1. Bobot nilai jawaban responden dapat dilihat pada tabel 2. 
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Tabel 1. Definisi Konstruk Variabel Penelitian 

 

Komponen Indikator Kode 

Karakteristik 
Responden 

Jenis Kelamin R1 
Usia R2 
Lama Pengalaman Kerja R3 
Pendidikan Terakhir R4 

Mudah dipelajari 
(Learnability)s 

Aplikasi SKATA mudah Dioprasikan          Q1 
Tampilan warna pada Aplikasi SKATA enak dilihat & 

tidak membosankan          

Q2 

Tampilan menu dalam Aplikasi SKATA mudah dikenali.                    Q3 
Efisiensi (efficiency) Halaman pada Aplikasi SKATA mudah dicari. Q4 

Semua tulisan pada aplikasi SKATA mudah dibaca.          Q5 
Mudah diingat 
(memorability) 

Simbol-simbol dan gambar-gambar pada Aplikasi SKATA 
mudah dipahami. 

Q6 

Menu dan tampilan halaman Aplikasi SKATA mudah 
diingat.          

Q7 

Kesalahan dan 
Keamanan (errors) 

Semua informasi yang ada pada Aplikasi SKATA mudah 
diakses.          

Q8 

Kepuasan 
(satisfaction) 

Semua informasi yang ada pada Aplikasi SKATA sesuai 
yang dibutuhkan.          

Q9 

Aplikasi SKATA sangat cocok dijadikan sebagai media 

untuk penyuluhan KB.          

Q10 

Frekuensi mengakses informasi pada Aplikasi SKATA           Q11 
Menyebarkan informasi dari aplikasi SKATA melalui 
media sosial. 

Q12 

 

Tabel 2. Bobot Nilai Jawaban Responden 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

Karakteristik Responden 

Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin Karakteristik responden berdasarkan 
jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Frequency Percent 

Perempuan 95 79.2 

Laki-laki 25 20.8 

Total 120 100.0 

 
 

Jawaban Singkatan Nilai 

Sangat Tidak Setuju STS 1 
Tidak Setuju TS 2 
Netral N 3 
Setuju S 4 
Sangat Setuju SS 5 
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Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 110 responden (75,9%), 
berarti bahwa yang paling dominan menggunakan aplikasi SKATA adalah responden 
berjenis kelamin perempuan dan selebihnya adalah responden berjenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 26 responden (27,08%). Jumlah responden perempuan lebih dominan 
daripada laki-laki bahwa memang PLKB di Provinsi Riau didominasi kaum perempuan. 

Penyajian data responden berdasarkan tingkatan usia dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkatan Usia 

 

Tingkatan Usia Frequency Percent 

20 - 29 tahun 19 15.8 

30 - 39 tahun 34 28.3 

40 - 49 tahun 22 18.3 

> 50 tahun 45 37.5 

Total 120 100.0 

 
Tabel 4 menunjukkan bahwa PLKB sebagai responden terbanyak adalah berusia di atas 50 
tahun yaitu sebanyak 45 orang (37,5%). Pada tingkatan usia di atas 50 tahun merupakan 
responden yang tidak lama lagi akan menghadapi masa pensiun sehingga perlu sering 
membuka aplikasi SKATA agar terbiasa mengoparasikannya dengan bantuan rekan atau 

kerabatnya. Pada tingkatan usia 30-39 dengan jumlah responden 34 orang (28,3). Pada 
tingkatan usia 40-49 sebanyak 22 orang (18,3%). Pada tingkatan usia 20 – 29 tahun sebanyak 
19 orang (15,8%). 

Penyajian data responden berdasarkan lama bekerja sebagai PLKB dapat dilihat pada Tabel 
5. 

Tabel 5. Karakteristik Responden Lama Bekerja sebagai PLKB 

Lama Bekerja Frequency Percent 

<10 tahun 49 40.8 

11 - 20 tahun 14 11.7 

21 -30 tahun 47 39.2 

>31 tahun 10 8.3 

Total 120 100.0 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa PLKB yang bekerja kurang dari 10 tahun sebanyak 49 orang 

atau (40,8%). Yang bekerja antara 21 – 30 tahun sebanyak 47 orang (39,2%). Yang bekerja 
selama 11 – 20 tahun sebanyak 14 orang (11,7%). Sedangkan yang bekerja semala lebih dari 
31 tahun sebanyak 10 orang (8,3%). 

Pendidikan terakhir adalah tingkat pendidikan yang paling akhir yang telah diselesaikan atau 
ditamatkan seseorang. Penyajian data responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat 
dilihat pada Tabel 6.  
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Tabel 6. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

Tingkat Pendidikan Frequency Percent 

SMA / Sederajat 38 31.7 

Diploma III 15 12.5 

S1 67 55.8 

Total 120 100.0 

 

Tabel 6 menunjukkan bahwa responden terbanyak yang menggunakan Aplikasi SKATA 
merupakan lulusan S1 sebanyak 67 orang (55,8%). Responden dengan pendidikan terakhir 
D3 merupakan jumlah responden terendah sebanyak 15 orang (12,5%). 

Uji Validitas Instrumen 

Uji validitas instrumen penelitian dilakukanuntuk mengetahui koefisien korelasi 

validitas pada setiap item kuesioner penelitian dilakukan penghitungan dengan 
menggunakan program IBM SPSS Statistics Versi 21 pada tabel Item-Total Statistic kolom 

Corrected Item-Total Correlation adalah sebagai hasil r hitung. Kriterianya jika r hitung lebih 

besar dari r tabel berarti valid, sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti tidak 
valid. Berdasarkan taraf kepercayaan (df) yang dipilih sebesar 95 persen dan alpha 5 persen 
dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 120 responden didapat r tabel sebesar 0,277. 

Hasil pengujian koefisien korelasi validitas kolom Corrected Item-Total Correlation (r 

hitung), diketahui bahwa hasil penghitungan koefisien validitas seluruh item kuesioner 
penelitian lebih besar dari r Tabel sebesar 0,277. Interpretasinya, hasil valid tersebut 
bermakna bahwa pernyataan-pernyataan penelitian dapat dipergunakan sebagai alat 
pengumpul data untuk mengukur variabel penelitian. 

 

Tabel 7. Hasil Uji Validitas 

 

No. Kode Kuesioner Pearson Correlation Ket. 

1 Q1 0,761 Valid 

2 Q2 0,707 Valid 

3 Q3 0,801 Valid 

4 Q4 0,782 Valid 

5 Q5 0,736 Valid 

6 Q6 0,809 Valid 

7 Q7 0,830 Valid 

8 Q8 0,808 Valid 

9 Q9 0,752 Valid 

10 Q10 0,802 Valid 

11 Q11 0,813 Valid 

12 Q12 0,701 Valid 

 
Uji Reliabilitas Instrumen 

  Uji reliabilitas alat ukur dimaksudkan untuk mengetahui nilai instrumen yang 
digunakan untuk mengumpulkan data primer dari sampel penelitian reliabel atau tidak 
reliabel. Reliabel menunjukkan alat ukur yang digunakan dapat diandalkan. Pengujian 
dengan kriteria jika r hitung <0,60 berarti tidak reliabel dan jika r hitung >0,60 berarti 
reliabel. Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000) yang membagi tingkatan 
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reliabilitas dengan kriteria berdasarkan alpha atau r hitung yaitu 0,8-1,0 menunjukkan 
Reliabilitas baik, 0,6-0,799 menunjukkan Reliabilitas diterimadanapabila<0,6 maka nilai 
Reliabilitas kurang baik. 

Hasil pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 8.Reliability Statistics 

 

Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

0.939 12 

 
Berdasarkan tabel 8  di atas diketahui terdapat 12 butir pernyataan dalam kuesioner 

dengan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0, 939. Karena nilai Cronbach's Alpha sebesar 0, 939 > 

0,60, maka dapat disimpulkan bahwa reliabilitasnya baik dan semua butir pernyataan dalam 

kuesioner dapat diandalkan. 

Analisis Usability Testing 

  Setelah dilakukan penyebaran 12 pertanyaan dalam kuisioner kepada 120 
responden, maka selanjutnya dilakukan perekapan terhadap hasil kuisioner. Hasil rekapan 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini: 

 

Tabel 10.Hasil Penelitian 

 

Komponen Indikator Kode 
Nilai 

Rata-rata 

Rata-rata Per-

Komponen 

Mudah 
dipelajari 

(Learnability) 

Aplikasi SKATA mudah Dioprasikan          Q1 4,23 

4,20 

Tampilan warna pada Aplikasi SKATA 
enak dilihat & tidak membosankan          

Q2 

4,16 
Tampilan menu dalam Aplikasi 
SKATA mudah dikenali.                    

Q3 
4,20 

Efisiensi 
(efficiency) 

Halaman pada Aplikasi SKATA mudah 
dicari. 

Q4 
4,05 

4,11 
Semua tulisan pada aplikasi SKATA 
mudah dibaca.          

Q5 
4,18 

Mudah diingat 
(memorability) 

Simbol-simbol dan gambar-gambar 
pada Aplikasi SKATA mudah 
dipahami. 

Q6 

4,09 4,03 
Menu dan tampilan halaman Aplikasi 
SKATA mudah diingat.          

Q7 
3,98 

Kesalahan dan 
Keamanan 

(errors) 

Semua informasi yang ada pada 
Aplikasi SKATA mudah diakses.          

Q8 

3,99 
3,99 

Kepuasan 
(satisfaction) 

Semua informasi yang ada pada 
Aplikasi SKATA sesuai yang 
dibutuhkan.          

Q9 

4,16 

4,13 

Aplikasi SKATA sangat cocok 

dijadikan sebagai media untuk 
penyuluhan KB.          

Q10 

4,26 
Sering mengakses informasi pada 
Aplikasi SKATA           

Q11 
4,06 

Menyebarkan informasi dari aplikasi 
SKATA melalui media sosial. 

Q12 
4,05 
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Tabel 10 menunjukkan nilai dari masing-masing faktor yang terdapat pada 
kuesioner. Pada masing-masing faktor dapat diperoleh nilai rata-rata mudah dipelajari 
(Learnability) 4,20, Efisiensi (efficiency) 4,11, Mudah diingat (memorability) 4,03, Kesalahan 

dan Keamanan (errors) 3,99 dan Kepuasan (satisfaction) 4,13.Dari hasil nilai tersebut masing-

masing faktor dapat diartikan seperti berikut ini: 

a.  Nilai faktor Mudah Dipelajari (Learnability) 

Pada variabel ini ada tiga indikator pernyataan yang digunakan yaitu: Aplikasi SKATA 
mudah Dioprasikan (Q1); Tampilan warna pada Aplikasi SKATA enak dilihat & tidak 

membosankan (Q2); dan Tampilan menu dalam Aplikasi SKATA mudah dikenali (Q3). 
Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q1 diperoleh angka4,23 yang 
menunjukkan bahwa umumnya responden setuju bahwa aplikasi SKATA mudah 
dioprasikan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q2 diperoleh angka 
4,16 yang menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju bahwa tampilan warna pada 
Aplikasi SKATA enak dilihat & tidak membosankan. Berdasarkan rekapitulasi jawaban 
reponden pada butir Q3 diperoleh angka 4,20 yang menunjukkan  bahwa umumnya 

responden setuju bahwa tampilan menu dalam aplikasi SKATA mudah dikenali. 

Secara keseluruhan diperoleh angka rata-rata sebesar 4,20 yang menunjukkan para PLKB 
umumnya setuju bahwa Aplikasi SKATA mudah dipelajari responden, artinya bahwa 
aplikasi ini tidak begitu rumit untuk dipelajari oleh responden berdasarkan seluruh latar 
belakang responden. Biasanya kaum milenial yang cepat memahami aplikasi berbasis 
android namun pada aplikasi skata ini PLKB yang bukan milenial pun mudah 

mempelajari aplikasi ini. 

b.  Nilai faktor Efisiensi (Efficiency)  

Pada variabel ini ada dua indikator pernyataan yang digunakan yaitu: halaman pada 
Aplikasi SKATA mudah dicari (Q4); dan semua tulisan pada aplikasi SKATA mudah 
dibaca (Q5). Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q4 diperoleh angka 

4,05 yang menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju bahwa halaman pada 
Aplikasi SKATA mudah dicari. Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir 
Q5 diperoleh angka 4,18 yang menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju bahwa 
semua tulisan pada aplikasi SKATA mudah dibaca. 

Secara keseluruhan diperoleh angka rata-rata sebesar 4,11 yang menunjukkan para PLKB 
umumnya setuju bahwa Aplikasi SKATA sangat efesien untuk digunakan. Tidak 

memerlukan waktu yang banyak untuk mengakses aplikasi SKATA. Hal ini disebabkan 
tulisan pada menu dan konten pada aplikasi SKATA dapat terbaca dengan mudah. 

c. Nilai faktor Mudah diingat (Memorability)  

Pada variabel ini terdapat dua indikator pernyataan yang digunakan yaitu: simbol-simbol 
dan gambar-gambar pada Aplikasi SKATA mudah dipahami (Q6); dan menu dan 
tampilan halaman Aplikasi SKATA mudah diingat (Q7). Berdasarkan rekapitulasi 

jawaban reponden pada butir Q6 diperoleh angka 4,09 yang menunjukkan  bahwa 
umumnya responden setuju bahwa simbol-simbol dan gambar-gambar pada Aplikasi 
SKATA mudah dipahami. Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q7 
diperoleh angka 3,98 yang menunjukkan  bahwa umumnya responden hampir setuju 
bahwa menu dan tampilan halaman Aplikasi SKATA mudah diingat. 

Secara keseluruhan diperoleh angka rata-rata sebesar 4,03yang menunjukkan para PLKB 

umumnya setuju bahwa menu-menu dan letak informasi yang diperlukan pada aplikasi 
SKATA telah memiliki mudah diingat apabila suatu saat aplikasi tersebut dibuka. 
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d. Nilai faktor Kesalahan dan Keamanan (Errors)  

Pada variabel ini terdapat satu indikator pernyataan yang digunakan yaitu: semua 

informasi yang ada pada Aplikasi SKATA mudah diakses (Q8). Berdasarkan rekapitulasi 
jawaban reponden pada butir Q8 diperoleh angka 3,99 yang menunjukkan  bahwa 
umumnya responden hampir setuju bahwa semua informasi yang ada pada Aplikasi 
SKATA mudah diakses. Semakin mudah diakses maka aplikasi tersebut semakin 
minimal bahkan tidak pernah ditemukan kasus error pada saat dioperasikan. Biasanya 
aplikasi yang sering error adalah aplikasi yang kurang sempurna pada saat menyusun 

pemerograman yang dilakukan oleh pembuatnya. 

e. Nilai faktor Kepuasan (Satisfaction)  

Pada variabel ini terdapat empat indikator pernyataan yang digunakan yaitu: semua 
informasi yang ada pada Aplikasi SKATA sesuai yang dibutuhkan (Q9); aplikasi SKATA 
sangat cocok dijadikan sebagai media untuk penyuluhan KB (Q10); sering mengakses 
informasi pada Aplikasi SKATA (Q11); dan menyebarkan informasi dari aplikasi 

SKATA melalui media sosial (Q12). Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada 
butir Q9 diperoleh angka 4,16 yang menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju 
bahwa semua informasi yang ada pada Aplikasi SKATA sesuai yang dibutuhkan. 
Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q10 diperoleh angka 4,26 yang 
menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju bahwa aplikasi SKATA sangat cocok 
dijadikan sebagai media untuk penyuluhan KB. Berdasarkan rekapitulasi jawaban 
reponden pada butir Q11 diperoleh angka 4,06 yang menunjukkan  bahwa umumnya 

responden setuju bahwa mereka sering mengakses informasi pada Aplikasi SKATA. 
Berdasarkan rekapitulasi jawaban reponden pada butir Q12 diperoleh angka 4,05 yang 
menunjukkan  bahwa umumnya responden setuju bahwa mereka sering menyebarkan 
informasi dari aplikasi SKATA melalui media sosial. 

Secara keseluruhan diperoleh angka rata-rata sebesar yang menunjukkan para PLKB 
umumnya setuju bahwa mereka umumnya merasa puas dengan semua menu dan 
informasi yang disajikan dalam aplikasi SKATA. Berdasarkan angket yang telah diisi 
responden menunjukkan bahwa mereka sering mengkases dan menyebarkan informasi 
dan pengetahuan melalui media sosial. 

 

Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan usibility aplikasi SKATA dengan 

PLKB selaku user/pengguna yang meliputi aspek-aspek: mudah dipelajari (learnability), 

efisiensi (efficiency), mudah diingat (memorability), kesalahan dan keamanan (errors) dan 

kepuasan (satisfaction). Nilai terendah adalah 1 sedangkan nilai tertinggi adalah 5. Hasil 

penelitian menunjukkan mudah dipelajari (Learnability) 4,20, Efisiensi (efficiency) 4,11, 
Mudah diingat (memorability) 4,03, Kesalahan dan Keamanan (errors) 3,99 dan Kepuasan 

(satisfaction) 4,13.Hasil rekap penilaian usability menunjukkan nilai yang baik pada seluruh 

faktor meskipun tidak ada satu pun yang mencapai angka maksimal. Hal ini menyatakan 
bahwa secara umum para PLKB menyambut baik adanya aplikasi SKATA guna menunjang 
tugas mereka dalam menyebarkan informasi mengenai program KKBPK di lapangan. Meski 
demikian aplikasi SKATA belum dipandang sempurna atau mendekati sempurna dan perlu 
penambahan fitur-fitur yang lebih menarik lagi. 

 

Ucapan Terima Kasih  

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para PLKB yang 
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Pendekatan 4.0 Dalam Pelayanan Kesejahteraan Sosial  

 
Supartini, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta. E-Mail : 

supartiningadiman@gmail.com 

 

Abstrak 

 
       Pelayanan kesejahteraan sosial yang seringkali dipahami sebagai pemberian santunan secara 
langsung kepada orang miskin sudah mengalami perubahan fundamental. Sebelum lahirnya revolusi 
industri 4.0, penyelenggaraan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak awal sudah menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi (ICT). PKH adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat 
yang ditujukan kepada warga miskin yang memiliki kriteria khusus yaitu keluarga yang memiliki ibu 
hamil, anak balita, anak usia sekolah dasar sampai SLTA, memiliki lanjut usia atau keluarga 
penyandang disabilitas. Dengan sasaran sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat, penggunaan 
ICT dalam pengelolaan program merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, penggunaan ICT 
ternyata belum memberi manfaat yang optimal untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas. Harusnya 
semua proses bisnis PKH dilakukan secara cepat, tepat dan akurat. Namun secara empiris jaringan 
internet belum merata akibat kendala geografis yang menyisakan wilayah-wilayah blank spot. 
Perangkat keras juga belum optimal, server sering mengalami down dan pemrosesan data terjadi sangat 
lambat. Aplikasi juga belum sempurna dalam mengolah big data kepesertaan KPM PKH. Perbaikan 
berkelanjutan perlu dilakukan, mulai dari perbaikan jaringan internet, penguatan server, perbaikan 
aplikasi dan penguatan sumber daya manusia pengelola PKH. Pendekatan 4.0 dalam pelayanan 
publik meniscayakan adanya sinergi antar berbagai lembaga pemerintah sehingga warga penerima 
manfaat memperoleh pelayanan yang cepat, tepat dan terintegrasi. 

 

Kata Kunci: revolusi 4.0, e-PKH  

 

Pendahuluan 

  Pelayanan kesejahteraan sosial masih dibayangkan sebagai perbuatan amal, 
santunan kepada orang miskin dan orang yang mengalami penderitaan lainnya. Pemaknaan 

ini sering direpresentasikan melalui poster atau gambar di baliho, spanduk atau papan yang 
diletakkan di pinggir jalan atau ruang publik lainnya, seperti gambar anak jalanan yang diberi 
uang receh oleh para pengguna jalan, gelandangan pengemis yang berpakaian lusuh dan 
compang camping yang sedang menghiba dan meminta uang kepada orang-orang yang 
sedang lewat di tempat umum. Situasi ini menggambarkan sebuah proses yang sederhana, 
langsung, tidak rumit, interaksi dan komunikasi yang melibatkan pemberi dan penerima 
santunan. Apabila situasi ini diyakini sebagai kebenaran tentang pelayanan kesejahteraan 
sosial, maka diskusi mengenai penggunaan pendekatan 4.0 tidak relevan. Namun, pelayanan 
kesejahteraan sosial sesungguhnya merupakan salah satu bentuk public policy yang 

didalamnya juga mengatur mechanism of delivery yang rumit. Seperti halnya yang akan 

dibahas dalam paper ini yaitu Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan 

melalui Program Perlindungan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH).  

Saat ini, pendekatan 4.0 sudah digunakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu Program Nasional dalam 
menanggulangi masalah kemiskinan yang paling banyak menggunakan cara kerja dan 
perangkat revolusi industri 4.0. Dalam semua business process, PKH sudah syarat dengan 

penggunaan ICT. Semua informasi terkait Program PKH dapat diakses melalui 
https://pkh.kemsos.go.id/. Program PKH Kemensos juga menggunakan komunikasi 
melalui media sosial facebook, twitter, Instagram dan channel Youtube. 

 

mailto:supartiningadiman@gmail.com
https://pkh.kemsos.go.id/
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Namun demikian, penggunaan ICT sebagai produk dari revolusi 4.0 masih 
mengalami banyak masalah dan kurang sesuai dengan janji sebuah revolusi di bidang 
tehnologi komunikasi dan informasi sebagai proses yang akan menjamin pelayanan yang 

tepat, cepat, mudah, murah, efektif dan efisien.  

Beberapa kajian juga menemukan kendala birokrasi dalam menggunakan 
pendekatan 4.0. salah satunya ditulis oleh Basuki yang menemukan beberapa kendala yang 
dihadapi administrasi publik Indonesia dalam penerapan e_government adalah, (a) Masih 
minimnya peraturan yang mengatur mengenai penerapan e_government baik di tingkat pusat 

maupun daerah; (b) Belum ada tradisi saling berbagai informasi (no culture of sharing).; (c) No 

culture documenting; (d) SDM yang profesional di bidang IT dan masyarakat yang sebagian 

besar masih minim pengetahuan di bidang IT masih terbatas pada penggunaan HP.; (e) 
Infrastruktur yang belum memadai., dan (f) Akses yang terbatas pada tempat-tempat tertentu 
(Hardjaloka, 2014). Hasil Kajian dari beberapa negara oleh Indrajit (2013), yakni; (a) 
Kendala yang berkaitan dengan penciptaan kunci sukses (key success factor) dalam 

pengembangan e_government yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah (front 
office technology). Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah; 1). Jenis teknologi, 2). 

Keberadaan yg merata di seluruh wilayah, dan 3). Strategi yang harus dijalankan. (b) 

Kendala yang berkaitan dengan keterlibatan lembaga-lembaga lain di luar pemerintah (pihak 
komersial swasta maupun pihak-pihak non-komersial lainnya) dalam mengembangkan 
infrastruktur maupun suprastruktur e_government yang dibutuhkan yakni; 1). Kendala 

keterlibatan pihak non-pemerintah; 2) kendala yg berkaitan dengan penyusunan strategi 
institusi khususnya masalah biaya investasi dan operasional sehingga program-program 
perubahan e_government dapat berjalan., dan (c) Kendala Pembiayaan, Merencanakan, 

Mengembangkan, dan Implementasi konsep e_government. Untuk beberapa prinsip 
pengelolaan perubahan: 1). Pemerintah harus fokus terhadap pengembangan e_government, 

2). Pemerintah perlu memikirkan kerangka insentif bagi mereka yang berhasil menerapkan 
e_government, 3) masalah pembiayaan e_government (Basuki, 2018, P 60).   

Paper ini bertujuan untuk mendiskusikan penggunaan pendekatan 4.0 dalam 

program PKH dan membahas berbagai masalah, kendala dan upaya pemecahannya agar 
lebih efektif dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat serta meningkatkan kinerja 

pelayanan pemerintah.  

 

Pembahasan  

Secara historis, kemajuan teknologi telah membantu meningkatkan produktivitas 
dan menggerakkan manusia untuk mencapai hasil kerja yang bernilai tambah lebih tinggi. 
Tai Wei Lim (2019) menuliskan kronologi revolusi industri dari yang pertama revolusi 1.0 
hingga yang ke empat revolusi 4.0. Dalam revolusi industri pertama, alat tenun 
menggantikan tenaga kerja manual dalam pembuatan tekstil. Pada paruh kedua dari revolusi 
industri pertama, mesin uap menciptakan output energi yang diperlukan untuk 

mengoperasikan mesin mekanik. Hal ini sangat meningkatkan efektivitas hasil kerja dan, 
pada saat yang sama, ia memulai proses globalisasi yang akan membuat dunia lebih kecil 
melalui rute maritim. Mesin uap memungkinkan manusia melakukan perjalanan melawan 

pola cuaca. Revolusi Industri 1.0 dan Globalisasi 1.0 bermanfaat bagi sebagian besar dunia.  

Revolusi industri 2.0 dimulai pada tahun 1960-1970-an. Di era ini sudah mulai 
diproduksi barang elektronik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti microvawe, 

radio transistor, lemari pendingin/kulkas, mesin cuci, televisi. Selain itu juga sudah lahir 
robot industri yang membantu kerja manusia seperti yang digunakan untuk mengecat mobil 
yang diproduksi oleh Detroit di Amerika. Robot industri juga banyak digunakan di Jepang 
untuk melakukan produksi barang secara massal. 
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Revolusi industri 3.0 dimulai ketika manusia bisa hadir dan berinteraksi, 
berkomunikasi di dunia maya. Pada era ini ditemukan internet. Teknologi ini menggunakan 
perangkat komputer yang saling terhubung sehingga bisa digunakan untuk melakukan 

komunikasi dan bertukar informasi secara real time/online. Manusia mampu mengoperasikan 

perdagangan dunia tanpa harus melakukan perjalanan. Terbangun apa yang disebut sebagai 
global knowledge, yang difasilitasi oleh lahirnya search engines, dan saat itu lahir Google yang 

sangat popular hingga sekarang. 

Abad ke 21 ditandai dengan berkembangnya Revolusi industri 4.0.  Era ini ditandai 
oleh berkembangnya robot, kendaraan otonom, mesin yang dikendalikan algoritma, sistem 
senjata otonom, perangkat lunak perilaku prediktif berbasis algoritma/ apps, dan awal 

revolusi media sosial seperti Facebook. Media sosial memungkinkan orang untuk saling 

berbagi informasi dalam bentuk tidak hanya tulisan tetapi juga visual dengan cara yang 
sangat mudah. Ledakan informasi, terutama melalui penggunaan media sosial, 
memfasilitasi pengumpulan sejumlah besar data. Big Data juga dapat digunakan dengan cara 

positif: melacak dan memprediksi gempa bumi, infeksi, pergerakan logistik/ transportasi, 
dan pelayanan publik lainnya. 

Gagasan e-government dalam reformasi birokrasi mulai berkembang sejak konsep new 

public management mulai bergulir. Filosofi new public management terwujud dan didukung 

dengan perkembangan Information and Communication Technology (ICT) untuk 

memaksimalkan efisiensi dan efektifitas. Oleh karenanya manajemen publik baru harus 
merupakan sistem yang terbuka, transparan dan akuntabel. Birokrasi pemerintah perlu 
melakukan transformational (t)-government dan business process reengineering. Konsep open 

government menggunakan cara pandang ekosistem yang terdiri dari sistem sosial para aktor, 

yang meliputi organisasi, infrastruktur, sumber-sumber simbolik, dimana para policy maker 
juga akan menggunakan perspektif ekosistem ini. Jadi perangkat ICT bukan hanya bermakna 
kemudahan dan kecepatan dalam arus informasi dan komunikasi tetapi juga keterlibatan 
multi aktor dalam urusan publik yang bersifat terbuka (Reddick, 2017, P. 17-18). 

 ICT atau dalam bahasa Indonesia Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
merupakan produk dari Revolusi Industri (R.I) 4.0. Dalam reformasi birokrasi pendekatan 

4.0 diwujudkan dalam bentuk e-government.  Penerapan konsep e-government di instansi 

pemerintah telah dimulai sejak tahun 2001. Salah satunya di Kementerian Sosial RI melalui 
Program PKH yang mulai diluncurkan pada tahun 2007. Menurut Peraturan Menteri Sosial 
RI Nomor 1 tahun 2018, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada 
keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program 
penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 
ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Introdusir program PKH pada awalnya 

sudah menggunakan ICT, meskipun lebih sederhana dan sampai sekarang sudah 
berkembang dengan aplikasi khusus e-PKH. Era digital membawa perubahan yang positif, 
meskipun juga membawa penyerta yang bersifat negatif. Dampak positif era digital, antara 
lain: (1) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya; 
(2) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorentasi pada teknologi digital yang 
memudahkan proses dalam pekerjaan kita; (3) Munculnya media massa berbasis digital, 
khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat; (4) 

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi informasi dan komunikasi; (5) Munculnya berbagai sumber belajar seperti 
perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online; (6) Munculnya e-bisnis seperti 

toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan 

mendapatkannya (Wiryanto, 2018). Kajian lain juga merekomendasikan penting dan 
manfaat penggunaan ICT dalam pelayanan publik. Birokrasi adalah badan administratif 
yang melakukan tugas, kebijakan yang ditetapkan mencapai tujuan pemerintah. Perubahan 

paradigma peran dan fungsi birokrasi pemerintah dan kebijakannya yang diarahkan untuk 
memberikan layanan terbaik kepada warga negara adalah prioritas utama. Salah satu 
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tantangan signifikan yang dihadapi administrasi adalah bagaimana mereka dapat 
melaksanakan kegiatannya secara efektif dan efisien karena sejauh ini birokrasi telah 
diidentifikasi dengan kinerjanya yang berbelit-belit, struktur panjang, penuh kolusi, korupsi, 

dan nepotisme, dan di sana tidak ada standar yang pasti. Reformasi birokrasi yang ditujukan 
untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat harus dengan desain atau proses 
perubahan yang direncanakan. Dengan melakukan perubahan yang diusulkan, itu akan 
memungkinkan proses perubahan berkelanjutan. Dengan demikian kinerja birokrasi 
pemerintah dalam pelayanan publik akan lebih banyak efektif dan efisien sesuai dengan 
harapan dan aspirasi masyarakat. Penerapan tata kelola yang baik berdasarkan teknologi 
informasi dapat digunakan sebagai strategi dan panduan dalam memberikan layanan kepada 

publik (Yusriadi dan Umi Farida, 2019). 

Data Penerima Program PKH dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan 
Sosial dalam bentuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan sudah dikelola dengan 
menggunakan aplikasi SIKS-NG. Seluruh proses pelayanan juga sudah menggunakan 
layanan digital. Bantuan sosial yang berbentuk uang, disalurkan secara non tunai, dengan 
menggunakan ATM. Perubahan data, verifikasi dan penghitungan jumlah bantuan yang 
diterima warga miskin Penerima Bantuan Sosial PKH sudah menyatu dalam satu aplikasi e-

PKH. Open data kebijakan, program, inovasi akan menghasilkan benefit ekonomi, sosial dan 

politik bagi Pemerintah. Pemerintah yang transparan justru akan mendapat dukungan ketika 
sedang membangun solusi baru atas suatu masalah, mendorong inovasi dan termasuk 
inovasi dalam mekanisme pelayanan (OECD, 2018 p 60.) 

Para Pendamping lapangan PKH belum dibekali dengan peralatan yang mendukung 
kerja e-PKH. Hanya ada beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota yang memberi dukungan 

kepada pendamping untuk kelancaran tugas pendampingan.  Pendekatan 4.0 meniscayakan 
komitmen pemerintah untuk memfasilitasi dukungan baik kebijakan maupun sarana dan 
prasarana. Ada 3 elemen penentu kesuksesan penerapan e-government yang oleh Indrajit 

(2013) diidentifikasi terdiri dari dukungan (support), kapasitas (capacity), serta nilai (value). 
Ketiga elemen tersebut menempatkan pemerintah sebagai pioner dalam mengalokasikan 

sumber daya, pembangunan infrastruktur dan memperhatikan apa yang dibutuhkan 
masyarakat (Alfiyah, 2019).  

Meskipun sudah menggunakan ICT, masih banyak masalah dan kendala yang 
dihadapi dalam penyelenggaraan program PKH. Lalu lintas data sering mengalami 
hambatan. Peralatan, seperti server, yang ketika diakses secara bersamaan tidak mampu 
memberi respon yang cepat. Penyebab pertama dari server website down adalah adanya viral 

effect atau trafik yang membludak. Maksudnya adalah bisa saja terdapat konten atau isi dari 

website yang kita miliki sedang viral sehingga menyebabkan banyak pengunjung membuka 

website kita dan hal inilah yang menyebabkan server kita menjadi lambat dan bahkan down 

ketika diakses. Problem lain terkait perangkat lunak adalah down data center. Data center juga 

merupakan salah satu bagian yang penting dari sebuah website. Banyak proses yang terjadi 

seperti back-up data, sinkronisasi data, dan pemrosesan data yang berlangsung di data center. 

Data center ini bisa mengalami down karena terlalu banyaknya proses yang sedang 

berlangsung di data center tersebut, dan hal inilah yang menyebabkan server website down. 

Di banyak wilayah Indonesia masih ditemukan wilayah blank spot tanpa sinyal, 

sehingga sulit mengakses internet. Problem sumber daya manusia, dimana Pendamping PKH 

meskipun sudah dilatih menggunakan ICT, tetapi belum didukung dengan peralatan kerja 
yang memadai. Warga miskin Penerima Bantuan Sosial PKH masih belum familiar dengan 
teknologi digital. Pencairan bantuan masih didampingi Pendamping PKH. Mesin ATM dari 
Bank tertentu belum merata ada sampai di wilayah kecamatan. Warga miskin Penerima 
Bantuan Sosial PKH yang termasuk kategori lansia dan penyandang disabilitas mengalami 
hambatan dalam mobilitas untuk mencairkan bantuan.  
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Revolusi industri 4.0 hakikatnya bukan semata-mata penggunaan ICT. Revolusi 4.0 
menjanjikan otonomi bagi individu, dan kebebasan untuk berpikir, memilih, menentukan, 
menyuarakan. Oleh karenanya perangai birokrasi tidak lagi secara sentralistik membuat 

keputusan dan menyebarkan, mengimplementasikan dengan menumpang kemudahan ICT, 
tetapi membuka ruang seluas mungkin bagi individu dan warga untuk hadir dan 
menyuarakan kepentingan, gagasan dan apapun aspirasinya. Pengelolaan PKH saat ini 
masih di direct oleh pemerintah pusat dan tersentral dan masih terasa style top down approach-
nya. Batas antara penerima bantuan, pengelola dan pengambil kebijakan garisnya sangat 

jelas. Warga miskin, masyarakat dapat mengecek DTKS dan mendiskusikan kepesertaan 
warga Penerima Bantuan Sosial PKH melalui verifikasi dan validasi mandiri melalui skema 

musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Namun hasil verifikasi dan validasi kurang 
direspon positif. DTKS tidak banyak berubah meski sudah ada mekanisme bottom up dan 

menghasilkan data usulan. Artinya hakikat keterbukaan tata kelola dalam birokrasi masih 
belum terwujud.  

Usulan baru melalui musyawarah Desa, terkendala oleh masalah ketersediaan biaya 
untuk mengumpulkan warga dan mengadakan pertemuan. Dalam pengorganisasian Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial, di tingkat Desa sudah ditunjuk Kasie kesra sebagai operator 
desa. Kasie kesra yang akan memasukkan data hasil musyawarah Desa atau Musyawarah 
Kelurahan secara offline, dan kemudian dikirim online oleh kabupaten. Namun kerja 

Operator Desa juga mengalami hambatan karena beban tugas dari desa yang sudah banyak, 
peralatan komputer yang kurang mendukung untuk bekerja dengan ICT yang harus cepat 
dan akurat, serta belum dihargainya keberadaan operator desa sebagai pintu pertama warga 
masyarakat dalam mengakses program perlindungan sosial, termasuk PKH. Alhasil hanya 
kira-kira 10% Desa atau kalurahan yang melakukan musyararah terkait data terpadu 

kesejahteraan sosial. Hasil verifikasi dan validasi apabila sudah berhasil dilakukan juga tidak 
serta merta mendapat respon yang cepat dari pengambil kebijakan di tingkat pusat. 
Penambahan jumlah penerima manfaat/KPM PKH seringkali bukan karena hasil verfikasi 
dan validasi tetapi karena memang pemerintah pusat menaikan kuota di masing-masing 
daerah untuk perluasan dan peningkatan jumlah KPM PKH. Misalnya hingga saat ini sudah 
kurang lebih 10 juta penduduk miskin menjadi KPM PKH. Bahkan 40% penduduk di status 
sosial ekonomi terbawah sudah terjangkau program perlindungan sosial Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN)/KIS.  Artinya keterlibatan publik yang sudah difasilitasi dengan ICT belum 
bermakna penting dalam pengambilan kebijakan. Meski demikian, ada sebagian kasus 
penerima bantuan PKH yang sebenarnya tidak berstatus miskin setelah dilakukan verifikasi 
dan validasi kemudian direspon dengan cukup cepat, yaitu dengan di exit dari kepesertaan 

dalam Program PKH. 

Proses bisnis PKH lain yang syarat dengan penggunaan ICT adalah verifikasi data 
KPM dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dilakukan setiap bulan. 
Pendamping sosial PKH memiliki kewajiban untuk memasukkan data verifikasi melalui 
aplikasi e-PKH. Proses ini cukup lancar, namun bermasalah pada besarnya jumlah data yang 
harus diinput, dan pendamping sosial PKH harus menghitung dan mengkompilasi dari 
absensi manual ratusan anak di sekolah. Jenjang sekolah sangat beragam dan menyebar 
sehingga membutuhkan waktu dan energi yang sangat banyak. Verfikasi juga dilakukan di 
fasilitas kesehatan. Dalam hal ini kepastian dalam memenuhi komitmen kepesertaan tidak 

hanya dibuktikan melalui kehadiran di Posyandu, Puskesmas atau fasilitas kesehatan 
lainnya, tetapi juga data mikro kesehatan seperti berat badan, tinggi badan, imunisasi yang 
sudah diperoleh, serta data kesehatan lainnya yang menunjukkan kemajuan status kesehatan 
KPM dan keluarganya. Revolusi 4.0 menawarkan solusi dalam mengelola big data, namun 

karena sistem belum terintegrasi sehingga kinerja program kurang efisien dan efektif. Apabila 
kehadiran anak di sekolah sudah terekam secara elektronik, pun kehadiran di fasilitas 
pelayanan kesehatan, akan memudahkan dalam melakukan verifikasi dan validasi. Sistem 

atau aplikasi yang akan mengolah dan memberi informasi tentang pemenuhan komitmen 
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kepesertaan KPM PKH. Cara lain adalah absensi atau pendaftaran layanan dengan 
menggunakan kartu yang ber-barcode. 

Persoalan muncul juga saat pemutakhiran data, yang biasanya input data dilakukan 

hampir bersamaan, yaitu ketika akan pencairan atau penyaluran bantuan (3 bulan sekali). 
Biasanya lalu lintas data sangat padat sehingga loading terjadi sangat lambat. Termporary 

closing bisa dilakukan berkali-kali untuk memastikan data segera masuk dan mendapat 
konfirmasi. Seringkali hasil temporary closing mengecewakan, dalam arti masih banyak KPM 

yang belum terkonfirmasi telah memenuhi komitmen akibat input data yang tidak teliti, 
sehingga harus meneliti dan menginput ulang. Seorang Koordinator Kabupaten harus 
melakukan temporary closing hingga 10 kali, untuk memastikan input data tidak salah, karena 

hal ini sangat berpengaruh terhadap bantuan sosial yang akan diterima KPM.  

Persoalan yang sangat urgen adalah aplikasi yang belum sempurna, sehingga sering 
salah dalam membaca dan mengolah data yang sudah diinput. Hampir setiap kali tahap 
pencairan bantuan sosial, selalu ada selisih antara hasil di final closing dengan yang tertera di 

SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana). Selalu saja ada puluhan KPM yang terpaksa 
harus tertunda penerimaan bantuan sosialnya karena menunggu SP2D susulan. Aplikasi e-

PKH belum sempurna dan merugikan KPM, karena bantuan sosial yang sangat dibutuhkan 
tertunda pembayarannya. 

Bisnis proses lain dalam PKH adalah Family Development Session atau Pertemuan 

Peningkatan kemampuan Keluarga (P2K2) yang meliputi peningkatan kemampuan dalam 
mengasuh dan mendidik anak, mengelola keuangan rumah tangga dan membuka usaha, 
mengelola kesehatan dan gizi keluarga, perlindungan anak dan keterampilan dalam 
memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia. FDS diawali dengan 

pelatihan peningkatan kapasitas pendamping. E-learning sudah digunakan dalam kegiatan 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola PKH yaitu pendidikan dan pelatihan 
bagi Pendamping Sosial PKH. E-learning PKH sudah difasilitasi dengan aplikasi khusus yang 

cukup mudah diakses oleh Peserta Diklat. Namun selain faktor geografis dengan kendala 
wilayah yang blank spot, masih ada permasalahan komitmen sumber daya manusia yang 

belum kuat untuk menjadi pembelajar mandiri. Peserta diklat kurang tekun dalam membaca 

dan memahami modul yang sudah sangat mudah diakses di aplikasi, sehingga yang menjadi 
tujuan utama adalah telah melakukan enrollment tetapi tidak active dan involve dalam 

pembelajaran online. Metode pembelajaran e-learning belum dilakukan secara penuh, masih 
ada pembelajaran luring yang durasinya cukup lama yaitu 10 hari, sehingga penyelengggaraan 

e-learning masih bersifat blended yang mengkombinasikan pembelajaran daring maupun 

luring. Metode ini tidak efisien dan efektif, dan tidak sesuai dengan tujuan e-learning itu 

sendiri yang harusnya menjangkau lebih banyak partisipan pembelajar yang lebih banyak 

dengan sumber daya yang efisien.  

Pelaksanaan FDS oleh Pendamping PKH dengan para KPM dampingan di wilayah 
juga terkendala oleh tugas pendamping lain dalam melakukan verifikasi, pemutakhiran dan 
input data. Input data dengan aplikasi yang harusnya mempermudah, dan mempercepat 
kenyataannya justru banyak menyita waktu dan mengurangi kesempatan pendamping untuk 
melakukan FDS. Jam kerja Pendamping Sosial PKH lebih banyak tercurah pada input data, 
menunggu proses loading yang sangat lama untuk memastikan data terkirim ke dalam sistem 

aplikasi. Pelaporan Pertemuan P2K2/FDS juga dilaporkan melalui e-PKH. Namun menu-
menu di aplikasi pelaporan tersebut masih sangat sederhana, hanya memastikan KPM 
datang/hadir pada saat pertemuan. Aplikasi belum memberi ruang bagi Pendamping Sosial 
untuk melaporkan adanya masalah/kasus terkait 5 modul FDS yang perlu mendapat 
pemecahan masalah. Jadi apabila pendamping menemukan kasus anak yang terlantar dan 
mengalami kekerasan, maka tidak akan terlaporkan di dalam sistem. Pelaporan hanya 
dimungkinkan di dalam lampiran laporan pendamping tetapi itu jarang dibaca oleh para 
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supervisor, apalagi pengambil kebijakan di tingkat pusat. Menu khusus pelaporan kasus belum 

tersedia di aplikasi e-PKH. 

Sistem pengaduan masyarakat banyak dilakukan melalui hot line services telephone, 

dan media sosial. Pengaduan yang viral di media sosial biasanya lebih mendapat perhatian 
dan direspon cepat. misalnya masalah kepemilikan KIS, atau masalah dalam penggunaan 
KIS, serta masalah lain terkait bantuan. Artinya masyarakat bisa melakukan kontrol dan 
pengawasan serta mengartikulasikan suara dan kepentinganya melalui sistem pengaduan 
masyarakat. Sebenarnya Kementerian Sosial sudah menyediakan alamat khusus di 
https://cekbansos.siks.kemsos.go.id sebagai media bagi masyarakat untuk mengamati dan 
mengecek langsung kepesertannya sebagai penerima bantuan sosial. Namun masyarakat 

yang termasuk penerima bantuan belum familiar dengan media tersebut dan belum 
disosialisasikan serta disimulasikan secara luas. 

Kebijakan pemerintah dalam perlindungan sosial sebenarnya tidak hanya melalui 
Program PKH tetapi juga program lain seperti bantuan pangan non tunai/BPNT, Jaminan 
Kesehatan, Jaminan Pendidikan, rehabilitasi rumah tak layak huni/RUTILAHU. 
Penduduk miskin berhak atas berbagai skema program perlindungan sosial. Namun 

penggunaan ICT belum terintegrasi dalam satu aplikasi karena masih melekat pada 
Kementerian masing-masing yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS lebih banyak digunakan sebagai baseline data dalam 

PKH, KIS dan BPNT, namun belum digunakan dalam program pemebrian KIP dan 
RUTILAHU. Hasilnya tidak semua KPM mendapatkan bantuan sosial tersebut secara 
otomatis, dan itu membuat mekanisme delivery menjadi rumit. Banyak pihak berpendapat 

bahwa salah satu penyebab lambannya kinerja birokrasi Indonesia disebabkan kurang 

sinergisnya para pelaksana kebijakan, baik antara Kementerian dan Lembaga di pusat 
maupun antara pusat dengan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan beberapa hal, 
diantaranya: (a) masih adanya ego sektoral atau instansional, (b) konflik kepentingan, (c) 
ketidakmampuan SDM ASN melaksanakan kebijakan, (d) kurangnya sosialisasi, dan (d) 
adanya unsur ekonomi politik. Menurut Kepala Deputi Riset Kebijakan Lembaga 
Administasi Negara (LAN) belum adanya perubahan signifikan agenda reformasi birokrasi 
disebabkan antara lain belum sinergisnya setiap instansi/kementerian/lembaga yang ada. 

Reformasi birokrasi itu tidak bisa dilakukan oleh masing-masing (lembaga), tetapi sebagai 
tim. Lebih lanjut dikatakan sampai saat ini setiap instansi masih ada pada tahap awal 
pembenahan, belum mencapai output yang ditargetkan. Sejak pertama dicanangkan tahun 

2010, ada 8 area reformasi birokrasi yang diagendakan pemerintah, yaitu kelembagaan, 
sumber daya manusia, tata laksana, pengawasan, pelayanan, akuntabilitas, regulasi, dan 
pola pikir aparatur negara. Dari 8 area tersebut, 4 yang paling sulit diubah yaitu pola pikir, 
kelembagaan, regulasi, dan SDM aparatur (Aris Sunarya, 2018. P 12). 

ICT dalam pelaksanaan Program PKH sudah sampai pada proses pencairan bantuan 
sosial. KPM Penerima bantuan, bahkan sudah memiliki akses dan kontrol serta manfaat 
yang lebih baik, bukan hanya sebagai penerima pasif. Sekelompok KPM PKH dapat 
mendirikan e-warong atau kelompok usaha yang bisa menjadi agen Bank untuk mencairkan 
dana bantuan sosial maupun mencairkan bantuan pangan non tunai/BPNT. Bank akan 
memberikan EDC (electronic data capture) kepada kelompok KPM sehingga mereka dapat 

mencairkan sendiri bantuan yang akan diterima. Meskipun demikian, kelompok usaha KPM 
melalui e-warong juga masih terbatas karena kendala permodalan. Skema pencairan BPNT 
melalui e-warong sebenarnya juga mampu memberdayakan warga miskin yang menjadi 
Peserta Program PKH, namun pemberdayaan ini masih minor dibanding bantuan sosial 
uang yang ditransfer langsung melalui rekening KPM. Artinya ICT yang sebenarnya 
mempermudah dalam pengembangan usaha kurang dipotimalkan manfaatnya. Temuan ini 
juga didukung temuan hasil penelitian lain yang menunjukkan bahwa ICT sebagai tool e-

government belum berhasil diimplementasikan dengan baik (Pedro and Bolívar, 2014). Seperti 

temuan penelitian yang dilakukan oleh Bogoviz, et al (2018) bahwa negara-negara 

https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/
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berkembang menghadapi masalah kelembagaan (tidak adanya strategi pembentukan 
Industri 4.0) dan hambatan finansial, dan lebih fokus mencari tujuan ekonomi. Penelitian 
lain di Indoensia juga menemukan bahwa implementasi e-government di Indonesia baru pada 

tahap awal, sehingga banyak lembaga pemerintah yang menyatakan dirinya sudah 
mengaplikasikan e-government, ternyata baru pada tahap web presence. Tantangan utama 

terletak pada kemampuan dan kesiapan manajemen serta para pelaku dan bukannya 
teknologi pendukung e-government (Edwi, Arief Sosiawan, 2008). Hasil penelitian yang 
hampir mirip tentang penggunaan ICT dalam penyaluran bantuan sosial juga menemukan 
bahwa implementasi e-hibah dan bantuan sosial di Biro Kesejahteraan Rakyat Propinsi 
Banten belum berjalan dengan efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya sosialisasi dalam penggunaan aplikasi e-hibah, kurangnya 
sumber daya manusia yang handal sebagai teknisi, adanya kesenjangan digital antara 
pemerintah dan masyarakat (Ina Pratiwi, 2018).  

 

Kesimpulan 

Introdusir pendekatan 4.0 telah dilakukan dalam semua tahapan dan proses bisnis 

Program PKH, ini adalah bentuk reformasi kebijakan publik, khususnya dalam kebijakan 
kesejahteraan sosial, dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, tepat 
dan bermanfaat dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Namun demikian, penggunaan 
ICT mengalami banyak masalah terkait dengan jaringan internet di wilayah yang mengalami 
blank spot, server yang tidak kuat menampung lalu lintas data yang padat, aplikasi e–PKH 

yang belum sempurna, peralatan kerja pendamping yang belum lengkap serta masih belum 
adanya sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung program PKH dengan program 

perlindungan sosial lainnya. Perbaikan berkelanjutan perlu dilakukan untuk memastikan e-
PKH benar-benar menjadi tool untuk peningkatan efisisensi dan efektifitas kerja birokrasi 

pemerintah dalam penyelenggaraan kebijakan sosial.  
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Tantangan Etis Konseling Online Melalui E-Mail  

 
Siti Mulyani, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional III Yogyakarta.  

E-Mail: simulkarli84@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Konseling online adalah masalah kontemporer yang dihadapi konselor di dunia internet saat ini. 
Namun apakah para konselor secara pribadi mendukung modalitas ini atau tidak. Mungkin 
teknologinya melampaui pemahaman kita tentang bagaimana memanfaatkannya secara baik, tidak 

hanya dari sudut pandang perawatan tetapi juga secara etis. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab 
setiap praktisi untuk mengatasi masalah etika ini, membiasakan diri dengan pedoman dan standar 
untuk penggunaan teknologi dalam praktik klinis, dan kemudian mematuhi standar-standar ini. 
Dengan menggunakan salah satu platform konseling online melaui e-mail  didapatkan beberapa saran 
yang dapat membuat seorang konselor online berperilaku dengan tepat yaitu: (1) konselor harus 
mengetahui banyak hal tentang berbagai teknologi terkait dengan konseling online melalui e-mail (2) 
konselor harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan apabila berkomunikasi dengan klien 

melalui e-mail, (3) konselor harus memiliki kompetensi multikultural yang diperlukan untuk 
memastikan sensitivitas terhadap kepercayaan klien sehingga sehingga tidak disalahartikan atau 
dilanggar, (4) konselor harus memperhatikan masalah perizinan untuk menyelenggarakaan konseling 
online  melalui e-mail. 
 

Kata Kunci: konseling online, internet, e-mail, etis, etika 

 

Pendahuluan 

 Konseling online adalah transmisi intervensi terapeutik di World Wide Web di mana 

teknologi komunikasi komputer difasilitasi sebagai media komunikasi antara konselor 
profesional yang terlatih dan klien. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk konseling 
online termasuk terapi online, konsultasi elektronik, terapi elektronik, terapi cyber, terapi e-

mail, konseling web, konseling internet, konseling cyber, atau konseling satu sesi yang sinkron 

antara obrolan dan video. Selain itu, konseling online  juga menyediakan  layanan yang 

berdiri sendiri dan sebagai tambahan untuk layanan lainnya. Lingkungan realitas virtual juga 
telah digunakan untuk melakukan konseling yang memungkinkan komunikasi sinkron dan 
asinkron (Bambling, King, Reid, & Wegner, 2008)  

 Mendefinisikan istilah konseling online sering mengundang kontroversi dan 

terkadang menjadi sumber perdebatan. Ada banyak definisi konseling online berbagai dalam 

literatur. Definisi-definisi ini menunjukkan bahwa konseling online dapat mengambil banyak 

bentuk. Sebagai contoh, Bloom (1998) menggambarkan konseling online sebagai “praktik 
konseling profesional yang terjadi ketika klien dan konselor berada di lokasi yang terpisah 
atau terpencil dan menggunakan sarana elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain. 
Berikutnya, Mallen dan Vogel (2005) memberikan definisi komprehensif tentang konseling 
online, “setiap penyampaian layanan kesehatan mental dan perilaku, termasuk tetapi tidak 
terbatas pada terapi, konsultasi, dan pendidikan psikologi, oleh praktisi berlisensi kepada 

klien di pengaturan tatap muka melalui teknologi komunikasi jarak jauh seperti telepon, e-

mail tidak sinkron, obrolan sinkron, dan konferensi video. Dengan demikian konseling online 

adalah inversi dari konseling tatap muka online, dengan teknologi yang memfasilitasi 

komunikasi terapeutik dan memengaruhi proses dengan kelebihan dan keterbatasan terkait 
(Castelnuovo et al., 2003). 

 Dari perspektif ini, konseling online tidak tampak sebagai cara baru dan terpisah 

terapi yang disukai dengan klien. Oleh karena itu, tidak dipandang sebagai mewajibkan 
kerangka teori yang berbeda dari konseling tatap muka. Sebaliknya, dikatakan bahwa 
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konseling online harus dianggap sebagai  intervensi terapeutik jenis baru yang ditandai 

dengan fitur unik pada dasarnya (Fenichel et al., 2002). Perspektif ini memandang konseling 

online sebagai sumber daya yang dapat beradaptasi dan fleksibel dengan potensi untuk 

melengkapi dan mendukung jenis intervensi lain dan jelas bukan pengganti intervensi tatap 
muka. Dengan mengambil salah satu platform konseling online melaui e-mail, tulisan ini akan 

mengupas tantangan etis yang perlu diantispasi risiko-risikonya dengan menggunakan 
metode kajian literatur. 

 

Pembahasan 

Layanan Konseling E-Mail  

E-mail lazim digunakan dalam aspek pekerjaan dan kehidupan pribadi. Mode 

komunikasi ini efektif dan tersedia untuk sebagian besar klien yang  mencari layanan 
konseling online. Layanan konseling online melalui e-mail di Indonesia mulai tumbuh subur 

diantaranya seperti telah di-review oleh Nihayah (2018) Pertama, Pijar Psikologi dengan situs 

(pijarpsikologi.org) merupakan layanan konseling online yang dirintis oleh mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada (UGM. Melalui website pijarpsikologi.org, kita bisa 

menyampaikan segala permasalahan yang kita hadapi. Pesan yang kita tulis akan dijawab 
oleh konselor-konselor yang merupakan psikolog atau mahasiswa magister profesi psikologi 

dan biasanya pesan akan dibalas dalam waktu tujuh hari melalui e-mail. Kedua, ID 

(psyline.id). Psyline.id merupakan layanan konseling online yang bisa kita akses melalui web 

psyline.id. Jawaban dari permasalahan yang telah kita kirimkan melalui email akan 

dipublikasikan secara terbuka dalam bentuk artikel di web  dan juga didalam web ini terdapat 

batasan kata yaitu maksimal hanya dalam 300 kata. Ketiga, RILIV (riliv.co). Dikutip dari 

brilio.net, Audrey Maximillian selaku co-founder menjelaskan bahwasanya Riliv bertujuan 

menghubungkan konseling dengan orang-orang yang memiliki latar belakang psikologi yang 
disebut “reliever”. Ada dua macam reliever, yaitu expert reliever yang merupakan 

psikolog/terapis dan regular reliever hanya bisa menjadi seorang pendengar, teman curhat, 

dan pemberi saran. Sedangkan expert reliever yaitu seseorang yang dapat memberikan solusi 

yang dapat dipertanggungjawabkan.  

E-mail sebagai salah satu media internet dapat digunakan dalam layanan konseling 

(Yuhefizar, 2008; Ifdil, 2013). E-mail merupakan sistem yang memungkingkan pesan 

berbasis teks untuk dikirim dan diterima secara elektronik melalui beberapa komputer atau 
telepon seluler. Dalam konteks konseling, e-mail dapat digunakan dalam menyediakan 
layanan konseling. Baugus (2001) mengatakan bahwa e-mail merupakan cara yang paling 

umum digunakan terapis atau konselor dalam berinteraksi dengan konseli. Penggunaan 
media ini menuntut konselor dan konseli mempunyai alamat e-mail masing-masing. 

Layanan konseling berbasis e-mail sangat berguna dalam menumbuhkan hubungan 

kehangatan antara konselor dengan konseli terutama bagi konseli yang merasa malu untuk 
melakukan konseling secara langsung dengan konselor (Rochlen, Zack, dan Speyer, 2004) 
mengatakan bahwa mayoritas konseling online dewasa ini menggunakan media e-mail 

sebagai asinkron yang menunjukkan bahwa komunikasi tidak mengambil bentuk dalam 
waktu saat itu juga  tetapi konseli memiliki kesempatan untuk merespon terhadap proses 
konseling. Hal ini juga ditekankan oleh Kraus et al., (2010) yang menjelaskan konseling 

online yang asinkron sebagai pertukaran komunikasi terapeutik antara konseli dan konselor 

mengguakan e-mail yang disebut sebagai konseling berbasis teks untuk membedakannya dari 

layanan berbasis suara yang mirip dengan konseling telepon atau konseling tatap muka 
langsung dengan konseli.  

E-mail dipandang sebagai pilihan umum dan efektif untuk konseling online (Baugus, 
2001). Sussman menjelaskan e-mail sebagai cara paling mudah bagi konselor untuk 
membangun komunikasi online dengan konseli. E-mail merupakan bentuk komunikasi yang 

tersedia dan mudah antara individu-individu di seluruh dunia. E-mail digunakan untuk 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  136 

konseling individual maupun kelompok dan memberikan manfaat besar dalam konseling 
karena keunggulannya dibandingkan dengan konseling tatap muka. Mc Leod (2010) 
memaparkan beberapa keunggulan konseling e-mail yaitu: (1) terdapat catatan permanen 

seluruh kontak konseling yang berguna bagi konseli, konselor dan supervisor; (2) mengetik 
merupakan cara efektif untuk menginternalisasikan masalah; (c) mengetik membantu 
seseorang untuk merefleksikan pengalaman mereka; (d) ketidakseimbangan kekuatan 
berkurang dengan internet meruakan medium yang egalitarian; (e) konseli dapat 
mengekspresikan perasaan mereka saat ini juga, konseli dapat menulis pesan e-mail saat 
berada di tengah depresi dari pada menunggu datangnya sesi konseling berikutnya. 

Konseling e-mail merupakan proses konseling yang di dalamnya terdapat kegiatan 

menulis dan membaca. Menurut Mc Leod (2010) layanan konseling e-mail telah lama 

digunakan sebagai biblioterapi dan menulis terbimbing. Hasil penelitian mendukung bahwa 
biblioterapi memfasilitasi wawasan dan perubahan diri konseli secara efektif, khususnya 
apabila dikombinasikan dengan konseling tatap muka dan kontak telepon. Oleh karena 
esensi konseling berbasis e-mail terletak pada menulis, maka respon yang diberikan konselor 

bergantung pada informasi yang diberikan. Konseli pun tidak perlu mengirimkan seluruh 
cerita mengenai masalahnya, namun dapat dengan bebas memilih informasi yang dirasa 
perlu untuk disampaikan kepada konselor melalui e-mail. Mallen, Vogel, & Rochlen (2005) 

menjelaskan pentingnya etika untuk melakukan konseling online, khusunya berkaitan 

dengan aspek kerahasiaan dan privasi konseli yang harus dijaga secara mutlak. Ketika 
menggunakan e-mail sebagai media konseling online, kerahasiaan merupakan aspek penting 

yang perlu diperhatikan. Hampir semua pesan e-mail menyebar dan menjelajah melalui 

internet sebagai teks file yang sering beredar dari server ke server.  

Administator untuk server e-mail memiliki kewenangan untuk mengakses pesan, 

namun tidak memberitahukan peretas untuk menemukan cara mendapatkan akses terhadap 
pesan-pesan yang disampaikan. Gibson dan Mitchell (2011) mengutip National Board for 

Certified Counselors dan Affiliates  yang memaparkan soal kerahasiaan di dalam konseling 

internet sebagai berikut: (1) Konselor memberikan informasi kepada konseli mengenai 
metode penyandian yang digunakan untuk membantu menjamin keamanan  komuniasi 
konseli atau konselor/supervisor. Jika tidak menggunakan metode penyandian, konseli 
harus diberitahu akan potensi bahaya ketidakamanan komunikasi pada internet berupa 

pemantauan transmisi dan/atau catatan sesi konseling internet di luar izin; (2). Konselor 
harus memberikan informasi kepada konseli jika, bagaimana, dan berapa lama data sesi yang 
akan disimpan yang dapat berupa e-mail konselor atau konseli, hasil tes, rekaman video atau 

audio, catatan sesi, dan komunikasi konselor atau supervisor; (3). Konselor mengikuti 
prosedur yang tepat dalam pelepasan informasi untuk membagi informasi mengenai konseli 
dengan sumber elektronik lainnya. 

Penggunan teknologi e-mail mungkin melampaui pemahaman kita tentang 

bagaimana memanfaatkannya dengan baik, tidak hanya dari sudut pandang pemanfaatan 
tetapi juga secara etis. Namun apakah para konselor secara pribadi mendukung modalitas 
ini atau tidak. Oleh karena itu menjadi tanggung jawab setiap praktisi untuk mengatasi 
masalah etika ini, membiasakan diri dengan pedoman dan standar untuk penggunaan 
teknologi dalam praktik klinis, dan kemudian mematuhi standar-standar ini. Mengingat 
relatif mudahnya meneruskan pesan e-mail ke sumber rujukan formal dan non-formal, 

konselor harus berusaha menjamin kerahasiaan hubungan konseling internet. National Board 

for Certified Counselors (Gibson dan  Mitchell, 2011)  juga menekankan beberapa standar 

dalam praktik konseling internet yaitu: (a) Dalam situasi sulit untuk memverifikasi identitas 
harus diambil langkah untuk menghadapi masalah pemalsuan identitas seperti 
menggunakan kata-kata atau angka kode; (b) Konselor harus menentukan apakah konseli 
masih anak-anak dan membutuhkan persetujuan dari orangtua/wali; (c) Konselor harus 
menjelaskan kepada konseli tentang  prosedur  untuk menghubungi konselor saat konselor 
sedang tidak bertugas dan pada kasus konseling tidak sinkron, seberapa sering pesan e-mail 

akan dicek oleh konselor; (d) Konselor harus menjelaskan kepada konseli mengenai 
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kemungkinan terjadinya kegagalan teknologi dan mendiskusikan model komunikasi 
alternatif, jika kegagalan tersebut terjadi; (e) Konselor harus menjelaskan kepada konseli 
bagaimana menghadapi kesalahpahaman yang berpotensi terjadi disebabkan tidak adanya 

petunjuk visual; (f) Konselor berkolaborasi dengan konseli untuk mencari profesional yang 
terlatih yang lebih tepat;  (g) Konselor mempunyai kewajiban untuk membuat konseli 
menyadari bahwa di dalam komunitas, masyarakat mempunyai akses bebas ke internet 
untuk mengakses konseling internet; (h) Konselor mempunyai kewajiban untuk 
membuat  website  mereka  menjadi suatu lingkungan bebas hambatan; (i) Konselor harus 
menyadari bahwa konseli berkomunikasi dalam bahasa yang berbeda-beda, tinggal di zona 
waktu yang berbeda, dan mempunyai perspektif budaya yang unik. 

 

Kerangka Etis Konseling Online 

 Dalam pandangan John McLeod (2010), terdapat empat etika yang penting dalam 
konseling, yaitu: Pertama, Profesional Responsibility. Selama proses konseling berlangsung, 

seorang konselor harus bertanggung jawab terhadap konselinya dan dirinya sendiri. Ada 
beberapa hal yang perlu diperhatikan: 1) Responding fully, artinya konselor harus bertanggung 

jawab untuk memberi perhatian penuh terhadap konseli selama proses konseling; 2) 

Terminating appropriately, dapat melakukan terminasi (menghentikan proses konseling) 

secara tepat; 3) Evaluating the relationship, yakni relasi antara konselor dan konseli haruslah 
relasi yang terapeutik namun tidak menghilangkan yang personal; 4) Counselor’s responsibility 

to themselves, dimana konselor harus dapat membangun kehidupannya sendiri secara sehat, 

sehingga ia sehat secara spiritual, emosional dan fisikal. Kedua, Confidentiality. Konselor 

harus menjaga kerahasiaan konseli. Ada beberapa hal yang perlu penjelasan dalam etika ini, 
yaitu yang dinamakan previleged communication. Artinya konselor secara hukum tidak dapat 

dipaksa untuk membuka percakapannya dengan konseli, namun untuk kasus-kasus yang 
dibawa ke pengadilan, hal seperti ini bisa bertentangan aturan dari etika itu sendiri. Dengan 
demikian tidak ada kerahasiaan yang absolut. Ketiga, Conveying Relevant Information to the 

Person in Counseling. Maksudnya konseli berhak mendapatkan informasi mengenai proses 

konseling yang berjalan. Informasi tersebut adalah: 1) Counselor qualifications: konselor harus 

memberikan informasi tentang kualifikasi atau keahlian yang dimiliki 2) Counseling 

consequences: konselor harus memberikan informasi tentang hasil yang dicapai dalam 

konseling dan efek samping dari konseling; 3) Time involved in counseling: konselor harus 

memberikan informasi kepada konseli berapa lama proses konseling yang nanti dijalani oleh 
konseli. Konselor harus bisa memprediksikan setiap kasus membutuhkan berapa kali 
pertemuan. Misalnya konselor dan konseli bertemu seminggu sekali selama 15 kali, 
kemudian sebulan sekali, dan setahun sekali; 4) Alternative to counseling: konselor harus 

memberikan informasi kepada konseli bahwa konseling bukanlah satu-satunya jalan untuk 
sembuh, ada faktor lain yang berperan dalam penyembuhan, misalnya: motivasi konseli, 

natur dari masalah, dan sebagainya. Keempat, the Counselor Influence. Konselor mempunyai 

pengaruh yang besar dalam relasi konseling, sehingga ada beberapa hal yang perlu konselor 
waspadai yang akan mempengaruhi proses konseling dan mengurangi efektifitas konseling. 
Hal-hal tersebut adalah: 1) The counselor needs: kebutuhan- kebutuhan pribadi seorang 
konselor perlu dikenali dan diwaspadai supaya tidak mengganggu efektifitas konseling; 2) 

Authority: pengalaman konselor dengan figur otoritas juga perlu diwaspadai karena akan 

mempengaruhi proses konseling jika konselinya juga figur otoritas; 3) Sexuality: konselor 

yang mempunyai masalah seksualitas yang belum terselesaikan akan transference; 4) The 

counselor`s moral and religius values: nilai moral dan religius yang dimiliki konselor akan 

mempengaruhi persepsi konselor terhadap konseli yang bertentangan dengan nilai-nilai yang 
dipegang. 
 Etika dalam konseling online adalah jaminan bahwa konselor bertanggung jawab atas 

kegiatan  konseling organisasi professional. Konselor memiliki kode etik dan mengatur 

prilaku anggotanya. Konselor harus menjunjung tinggi etika ini dalam melakukan 
pekerjaannya secara online seperti halnya pada praktek di kantor. Kode etik di buat untuk 
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melindungi klien dan menciptakan proses konseling yang efektif dan menjaga kerahasiaan 
konseli dan agar terjadinya proses konseling yang sesuai dengan kode etik dalam konselor. 
Klien seharusnya menuntut etika dari setiap konselor baik di Internet ataupun di kantor. 

Konselor profesional online dituntut untuk sungguh-sungguh menjunjung tinggi kode etik 

dalam menjalankan tugas mulianya. Klien harus memastikan sertifikasi profesi konselor 
sebagai jaminan kesiapan menjalankan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh. 
Satu diantaranya pertimbangan paling sering diperdebatkan saat ini adalah kemampuan 
konselor membantu pertimbangan dan menjaga keberlanjutan hubungan terapi. Orang-
orang mengganggap konsultasi online tidak layak mempertanyakan hubungan tersebut, 

dengan berpendapat bahwa ini bukan cara yang akan menggantikan hubungan langsung 

antara klien dan konselor.  
 Banyak isu-isu yang terjadi di dalam dunia konseling dalam penggunaan atau 
pemanfaatan layanan konseling online dengan menggunakan teknologi informasi. Hubungan 

Terapi antara Konseli dan Konselor dalam hubungan terapi seorang konselor harus 
membantu dalam perkembangan, menjaga kerahasiaan dan menjaga keberlanjutannya. 
Tetapi orang-orang yang menganggap konsultasi online ini tidaklah layak, mempertanyakan 
hubungan tersebut, dengan berpendapat bahwa dengan cara konsultasi online ini bukanlah 

hubungan secara langsung antara konselor dengan kliennya. Dimana bila terjadi kehilangan 
dialog misalnya, ketika kita sedang chatting dengan klien tetapi tidak dibalas apa yang 

dipertanyakannya, maka akan mengganggu konselor untuk secara penuh dan efektif 
menggunakan gayanya sendiri dalam memberikan masukan–masukan pada saat online. 

 Beberapa persoalan etis dalam konseling online yang dapat digambarkan adalah: 

pertama, apakah kerahasiaan konseli tetap terjaga? Pertanyaan ini sering menjadi sorotan 

para konseli yang hendak berkonsultasi secara online. Kerahasian di dunia online atau dunia 

maya sebenarnya sama dengan seperti di dunia nyata. Ada dua macam batasan teknis 
kerahasian di dunia nyata dan di dunia maya, yaitu batasan teknis kerahasiaan di dunia 
nyata dan batasan teknis kerahasiaan di dunia maya. Dalam dunia nyata kerahasian itu 
tidaklah mutlak, maksudnya tidak dijamin bahwa permasalahan itu tidak akan terkuak ke 
permukaan, begitu juga tidak memungkinkan adanya standar ideal kerahasian di dunia 
nyata. Kerahasian itu dapat terbuka ke permukaan karena keadaan tertentu, baik secara legal 
maupun ilegal, misalnya secara legal, hubungan seorang konselor dengan konseli tidak bisa 

dirahasiakan dari pengadilan (bila terjadi sesuatu dan seorang konselor dipertanyakan 
tentang permasalahan konselinya, maka konselor akan menghormati panggilan tertulis dari 
pengadilan itu, tetapi berusaha menjaga informasi yang rahasia ketika menjawab pertanyaan 
dari pengadilan itu), jika nyawa atau hidup konseli dipertaruhkan atau membahayakan, atau 
konseli yang membahayakan jiwa orang lain, maka hak kerahasian tentang permasalahan 
konseli secara otomatis batal, karena hak hidup lebih penting dari pada hak privasi 
seseorang. Secara ilegal, misalnya sekretaris atau staf yang bekerja pada konselor, walaupun 

mereka hanya berkaitan dengan pembayaran dan pembuatan janji. Kerahasiaan sering 
terbongkar dengan cara mengintip arsip dari konseli dan orang lain atau staf menguping 
pembicaraan antara konselor dengan konseli pada saat perbincangan. Dapat dikatakan, 
bahwa ketidaktelatenan seorang konselor dalam menjaga privasi konseli adalah tidak 
menjaga arsip-arsip tentang konseli. 
 Sama halnya dengan dunia nyata, kerahasiaan konseli lebih dipertanyakan karena 
kita tidak mengetahui apa yang terjadi pada konselor itu. Misalnya, konseli belum tentu 
mengetahui e-mail yang dimiliki konselor itu banyak yang mengetahui apa tidak (maksudnya 

bisa saja kerabat atau staf seorang konselor itu mengetahui password-nya sehingga dapat 

membuka e-mail tersebut dan membacanya). Batasan kerahasian yang ada di dunia maya 

sama seperti di dunia nyata, hanya bedanya konselor di dunia nyata memiliki keyakinan 
akan kepastian informasi kontak sedangkan konselor cyberspace tidak memiliki kepastian dan 

keterbuktiannya, kesalahan pengiriman e-mail baik dari konselor atau klien sendiri salah 
mengirimkan e-mail-nya. Secara ilegal, Banyaknya hacker yang merajarela, membuat 

semakin dipertanyakan kerahasiaannya, karena hacker itu dapat membongkar e-mail yang 
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dimiliki tanpa mengetahui password e-mail itu sendiri, sehingga hacker itu dapat membaca 

permasalahan klien.  
 Tingkat Keamanan E-therapy Berbicara dengan konselor melalui internet seaman 

berbicara dengan orang lain yang bukan konselor. Hubungan itu akan berlangsung aman 
secara rahasia, walaupun tidak di jamin 100%, karena tidak ada yang sempurna, walaupun 
dengan kondisi terbaik. Konsultasi online sama saja tingkat keamanannya dengan konsultasi 

di dalam kantor. Permasalahannya sama saja seperti yang sudah dipaparkan di atas. Jadi 
sebaiknya klien dapat memilih konselor yang menawarkan sistem keamanan yang baik. 
Pemakaian Standar untuk Praktek Konsultasi Berbasis Internet. Sejak National Board for 

Certified Counselor mengumumkan pemakaian standar untuk praktek konsultasi berbasis 

internet tanggal 9 September 1997, profesi ini ada sebagai salah satu alternatif. Tujuan dari 
National Board for Certified Counselor adalah membuat standar konsultasi melalui internet 

adalah mengurangi pertumbuhan praktik-praktik yang tidak professional. National Board for 

Certified Counselor tidak melakukan penyelidikan etika tanpa kejelasan kegunaannya. 
Mengikuti kode etik National Board for Certified Counselor tentang praktik konseling 

professional, konselor online seharusnya mengacu pada hukum dan kode etik konsultasi 

online; memberitahukan klien tentang metoda yang dipakai untuk membantu keamanan 

komunikasi klien, konselor dan pengawas; menginformasikan klien, bagaimana dan berapa 
lama data hasil konsultasi akan disimpan; dalam situasi yang sulit dianjurkan untuk 
memperjelas identitas konselor atau klien; hindari atau hati-hati dengan kemungkinan 
penipuan, misalnya dengan menggunakan kode kata-kata, huruf dan grafik; jika diperlukan 
izin dari pusat atau pengawas dalam penyediaan jasa web konseling untuk anak kecil, periksa 
identitas pemberi izin tersebut; ikuti prosedur yang sesuai dengan informasi yang diterbitkan 
untuk membagi informasi klien dengan sumber lain; Pertimbangkan dengan matang tingkat 

penyingkapan pada klien dan berikan penyingkapan yang rasional juga oleh konselor; 
menyediakan link ke situs lembaga sertifikasi dan badan perjanjian yang sesuai untuk 

memfasilitasi perlindungan klien; menghubungi National Board for Certified Counselor atau 

badan perizinan milik pemerintah tempat klien tinggal untuk mendapatkan nama atau 
setidaknya satu konselor dapat yang dapat dihubungi di daerah tempat tinggal klien; 
mendiskusikan dengan prosedur kontrak antara klien dan konselor ketika sedang offline; dan 

menjelaskan kepada klien kemungkinan bagaiman untuk menanggulangi kesalahpahaman 
yang mungkin muncul karena kurangnya petunjuk visual antara klien dan konselor. 
 Situs National Board for Certified Counselor menawarkan keterangan lebih spesifik setiap 

standar. Aturan-aturan standar ini menunjukan hal yang penting dan bersungguh-sungguh 
untuk mengenalkan masalah yang berkaitan dengan layana konsultasi lewat internet. 
American Counseling Assosiation pada bulan oktober 1999 meresmikan atau menyepakati 

standar etika untuk konsultasi melalui internet. Petunjuk-petunjuk memantapkan standar 
yang sesuai unruk penggunaan komunikasi lewat internet dan digunakan untuk 

menghubungkan dengan kode etik dan standar praktik konsutasi online. Susunan standar 
terbaru dari American Counseling Assosiation yang hanya mengatur anggotanya lain dengan 

standar National Board for Certified Counselor mendorong penyedia jasa menginformasikan 

kepada klien tentang metoda untuk kepastian dan keamanan komunikasi klien, konselor dan 
pengawas. Di satu sisi, sejak standar disusun, American Counseling Assosiation menekankan 

lebih keras standar pada konsultasi online dengan mengamanatkan akan keterbukaan 

komunikasi online dengan pengecualian komunikasi web yang umum  

 

Tantangan Etis Konseling Online  

 Dalam setiap praktik konseling baik secara tatap muka atau online, konselor 

profesional harus selalu memberikan ruang bagi konsekuensi etis dari  praktik tersebut. Oleh 
karena itu, berikut ini adalah masalah etika yang terkait dengan penyediaan layanan 
konseling online yang harus dipertimbangkan oleh konselor dan terapis. Secara substansial, 

ancaman terhadap kerahasiaan terjadi pada dua tingkat di mana selama transmisi dan di 
akhir sesi. Sebelumnya, yang menjadi perhatian adalah bahasa e-mail mungkin 
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disalahartikan dengan kesalahan ketik atau diretas oleh peretas komputer (Recupero & 
Rainey, 2005). Kemudian hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah kemungkinan di mana 
orang lain dapat memiliki akses ke e-mail klien, seperti pengusaha atau angota keluarga dan 

pada saat yang sama, e-mail klien dapat diakses oleh staf kantor terapis. Selain itu, 

penyimpanan transkrip sesi konseling online baik oleh terapis atau klien mungkin 

memunculkan masalah kerahasiaan (Mallen, Vogel & Rochlen, 2005). 
 Ketika era berubah, jangkauan Internet menyebar melampaui batas negara dan 
bahkan internasional. Ketika ini terjadi, akan ada penerapan hukum yang tidak jelas karena 
klien tinggal di yurisdiksi yang berbeda dari terapis (Kanani & Regehr, 2003). Yang mana 
yang akan digunakan yurisdiksi tempat terapis memberikan layanan konseling atau klien 

tinggal? Masalah yurisdiksi juga berlaku untuk hak klien untuk membalas keluhan dan tidak 
hanya untuk keabsahan aktivitas. Di sisi lain, jika konselor dan terapis berlatih di luar 
yurisdiksi mereka di mana pengalaman mereka tidak memadai dalam budaya tertentu atau 
hambatan bahasa ada dalam proses bantuan itu dapat menyebabkan masalah kompetensi. 
Konselor dapat mengawasi beberapa tanda penting tanpa bantuan isyarat non-verbal dan 
mereka mungkin membuat anggapan yang salah mengenai identitas budaya klien. Oleh 
karena itu, kurangnya pengetahuan tentang masalah budaya klien dapat membatasi 
kredibilitas konselor dan akhirnya akan mengarah pada intervensi konseling yang tidak tepat 
(Sampson, Kolodinsky & Greeno, 1997) 
 Peterson dan Beck (2003) menegaskan bahwa klien dapat merasakan aksesibilitas e-

mail yang berarti bahwa pintu konselor selalu terbuka. Selain itu, ada harapan bahwa siapa 

pun, termasuk terapis dengan alamat e-mail tersedia secara instan dan responsif serta dapat 

dijangkau setiap saat. Dengan itu, beberapa klien dapat terus mengirim email terapis 
meskipun mereka telah mengakhiri sesi atau beberapa klien bahkan dapat mengganggu dan 

membuntuti mantan terapis mereka dengan menggunakan Internet. Kesalahpahaman 
tentang sifat hubungan antara konselor dan klien dapat muncul ketika e-mail muncul untuk 

mendorong keakraban dan spontanitas (Bailey, Yager, & Jenson, 2002). 
 Kode etik dalam membantu profesi mewajibkan konselor dan terapis untuk 
kompeten dalam praktik pilihan mereka dan memiliki pendidikan yang memadai untuk 
menyatakan keahlian mereka sehingga kesejahteraan klien dilindungi serta bebas dari 
kesalahan profesional (Kanani & Regehr, 2003). Beberapa terapis mungkin tidak memiliki 

tingkat pengetahuan teknologi komputer yang tinggi yang diperlukan untuk konseling 
online. Sebagai contoh, beberapa praktisi mungkin tidak memiliki pelatihan khusus dalam 
psikoterapi berbasis teks. 
 Merupakan tugas etis bagi terapis dari berbagai disiplin ilmu untuk memperingatkan 
atau melindungi jika klien menghadirkan bahaya bagi diri mereka sendiri atau orang lain. 
Namun, lebih sulit untuk mengakses dan melakukan intervensi dalam keadaan darurat 
melalui konseling online. Ini karena ketika terapi dilakukan tatap muka, terapis siap untuk 

mengevaluasi dan mengelola krisis psikologis (Carlbring & Andersson, 2006). Sebaliknya, 
komunikasi internet tidak selalu memungkinkan atau membatasi konselor untuk mengakses 
tanda-tanda kekerasan atau potensi klien (Kanani & Regehr, 2003). Ada kemungkinan 
bahwa konselor gagal memahami dan merespons dengan tepat masalah komunikasi yang 
ada. Kemudian, karena siapa pun dapat berbohong tentang informasi mereka seperti usia, 
jenis kelamin, dan situasi, otentikasi identitas dapat menjadi masalah ketika bekerja online 
(Ragusea & VandenCreek, 2003). Oleh karena itu, layanan konseling online dapat 

memberikan tantangan terkait dengan identifikasi klien (Fisher & Fried, 2003). Konselor dan 
terapis mungkin menghadapi kesulitan untuk menentukan apakah klien memiliki kapasitas 
mental yang tepat untuk menyetujui karena sebelumnya tidak ada hubungan antara terapis 
dan klien. Sebagai contoh, adalah hal yang biasa bagi kaum muda untuk menggunakan 
Internet dan dengan demikian ada kemungkinan di mana kaum muda di bawah umur 
menggunakan layanan konseling online tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua atau 

pengasuh mereka.  
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 Pada dasarnya, alih-alih mendapatkan persetujuan dari klien, penting juga bagi klien 
untuk memahami kemungkinan risiko dan kemungkinan manfaat dari intervensi yang 
disarankan. Namun, hingga saat ini manfaat dari berbagai bentuk konseling online masih 

diperiksa dan diperdebatkan dalam literatur dan dengan demikian dapat menjadi tugas yang 
sulit untuk kesehatan mental dan membantu profesi. Barak (1999) menunjukkan bahwa para 
profesional tanpa kredensial yang memadai cenderung menawarkan layanan konseling 
online karena mudah diakses. Oleh karena itu, penipuan jauh lebih mudah untuk dibatasi di 
dunia online anonim. Selain itu, individu yang mencari konseling online dan untuk membuat 

keputusan yang akurat tentang layanan mana yang baik dan mana yang tidak baik juga 
mungkin sulit karena ada daftar panjang tentang layanan ini pada saat ini. 

 

Saran Praktik Konseling Online Melalui E-Mail 

Konselor harus mengetahui banyak tentang berbagai teknologi yang digunakan 
dalam  konseling online seperti “perangkat keras, perangkat lunak, jenis koneksi internet, 

perlindungan privasi dan tindakan pengamanan yang diperlukan untuk membantu 
memastikan privasi klien” (Barnett & Kolmes, 2016). Konselor juga harus 
mempertimbangkan rencana cadangan untuk melakukan kontak dengan klien jika terjadi 

kehilangan koneksi Internet atau kegagalan fungsi dalam perangkat lunak.   
Konselor harus mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan komunikasi melalui 

e-mail dan memutuskan apakah dia akan berkomunikasi dengan klien melalui e-mail. 

Selanjutnya, konselor harus memutuskan apakah klien stabil secara emosional 
berkomunikasi melalui e-mail. Jika konselor memutuskan untuk berkomunikasi dengan klien 

melalui e-mail, konselor harus: berkonsultasi dengan kode etik terkait dan mandat hukum 

apa pun dari negara tempat mereka berpraktik. Hal ini bisa dilakukan dengan cara 

menghubungi asosiasi profesional mereka untuk memastikan mereka terkini tentang kode 
etik asosiasi sehingga memastikan mereka memahami masalah etika secara umum dan 
masalah etika komunikasi e-mail, khususnya. Perusahaan asuransi yang menyediakan jasa 
profesional harus juga dihubungi untuk memastikan komunikasi e-mail dengan klien adalah 

entitas yang dilindungi. 
         Konselor menerima klien dari seluruh dunia dan karenanya akan bertemu dengan 
orang-orang dari latar belakang budaya, etnis dan bahasa yang berbeda.  Konselor harus 

menilai kembali kompetensinya dalam menyediakan layanan terbaik kepada klien ini. 
Konselor harus memiliki kompetensi multikultural yang diperlukan untuk memastikan 
sensitivitas terhadap kepercayaan klien sehingga sehingga ini tidak disalahartikan atau 
dilanggar (Barnett & Kolmes, 2016). Konselor harus menyesuaikan dengan formulir 
persetujuan klien untuk mencerminkan prosedur persetujuan konseling online. Masalah 

kerahasiaan dan batasannya harus  diketahui oleh klien sejak awal. Komunikasi e-mail 
terenkripsi, perlindungan virus dan malware, kata sandi dan jaringan internet yang aman 

harus didiskusikan dengan klien. Konselor juga harus terlebih dahulu mendapatkan bukti 
bahwa klien secara hukum adalah orang dewasa dan memiliki hak untuk menyetujui 
perawatan. Konselor juga harus  memastikan bahwa klien tidak memberikan akses terapi ke 
orang lain dengan pertukaran kata sandi. Konselor harus melihat persetujuan berdasarkan 
informasi sebagai proses yang berkelanjutan. Mereka harus mendapatkan persetujuan klien 
pada awal hubungan profesional, tetapi juga berulang kali menyesuaikannya sebagai 
keadaan proses untuk berubah. Setiap perubahan substantif tentang bagaimana perawatan 

diberikan, risiko yang terlibat dalam berpartisipasi didalamnya, biaya atau pengaturan 
keuangan apabila layanan berbayar harus didiskusikan dengan klien sebelum perubahan 
tercermin. Jadi, jika seorang klien telah setuju untuk mengirim e-mail komunikasi untuk 

perawatan, dan dari waktu ke waktu konselor memutuskan bahwa modalitas pengobatan 
yang berbeda harus diinformasikan ke klien untuk membahas alasan perubahan, berbagai 
pilihan terapi, risiko-risiko yang mungkin dihadapai dan manfaat dari setiap opsi. 
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Masalah perizinan yag berbeda antar negara akan menyulitkan apabila konselor dan 
klien berbeda kebangsaan dan kewarganegaraan jika konselor membuka layanan yang 
bersifat international. Langkah pertama yang penting bagi konselor adalah untuk meneliti 

undang-undang dan peraturan lisensi di yurisdiksi tempat masing-masing klien berada. Jika 
dokumen-dokumen ini kurang jelas apabila  praktik antar negara, konselor harus 
mengajukan permintaan tertulis untuk klarifikasi ke dewan lisensi yurisdiksi itu (Barnett & 
Kolmes, 2016). Seandainya ada klien mengungkapkan bahwa dia  menjadi korban kekerasan 
fisik atau seksual,, masalah yurisdiksi akan mulai berlaku. Sangat penting seorang konselor 
untuk memberi peringatan tentang hal tersebut dan memberitahu aturan yurisdiksi tempat 
mereka menyediakan konseling online. 

 

Kesimpulan 
 Secara keseluruhan, konseling online memiliki kelebihan dan kekurangan serta 
sejumlah pertimbangan hukum dan etika seputar penawaran dan ketentuannya. Penelitian 
dalam bidang terapi internet atau konseling online berfokus terutama pada intervensi selfhelp 

dengan sedikit keterlibatan terapis dan ada bukti empiris tertentu yang terbatas berkenaan 
dengan kemanjuran konseling online antara terapis dan klien. 

 Konseling online merupakan sebuah tanggung jawab besar seperti halnya konseling 

secara langsung dengan individu. Baik hubungan tatap muka dan virtual harus diperlakukan 
dengan profesionalisme etis tertinggi. Penting untuk dicatat bahwa setiap kali klien online 

berkomunikasi di dunia virtual, masalahnya masih sangat nyata. 
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Abstrak 

 
Strategi Konseling Berimbang Keluarga Berencana (SKB KB) merupakan suatu model konseling yang 
telah diadopsi dan disesuaikan yang diharapkan dapat menjadi pilihan alternatif alat bantu tenaga 
kesehatan dalam meningkatkan kualitas konseling kepada peserta KB. SKB KB telah diterapkan 
diseluruh puskesmas di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kulon Progo yang merupakan salah satu 
program pemerintah untuk meningkatkan layanan KB di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana kepuasan klien terhadap pelayanan provider yang menerapkan 
Strategi Konseling Berimbang KB dan bagaimana keputusan kesertaan Ber-KBnya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Post-test Only Control Group Design yaitu 
membandingkan tingkat kepuasan klien setelah mendapatkan konseling dari provider yang sudah 
dilatih dan provider yang belum dilatih. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 24 responden pada 
kelompok kasus (klien dari provider yang sudah dilatih) dan 25 responden pada kelompok kontrol 
(Provider yang belum dilatih). Terdapat perbedaan yang signifikan (p=0,037) pada tingkat kepuasan 

layanan konseling KB antara klien pada kelompok kasus dan kontrol.  
 
Kata Kunci: tingkat kepuasan, konseling KB, kualitas layanan KB 

 

Pendahuluan 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang sangat sukses 
dalam melaksanakan program KB, dimana berdasarkan hasil Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kelahiran total (TFR) dapat turun drastis hingga 1,8 di 
tahun 2007. Penurunan TFR ini tidak lepas dari kontribusi pengingkatan pemakaian 
kontrasepsi hingga mencapai 66,9 persen. Akan tetapi, dalam satu dekade terakhir, TFR 
justru megalami peningkatan menjadi 2,0 (SDKI, 2012) dan 2,2 (SDKI, 2017). Sebenarnya 
kontribusi pemakian kontrasepsi juga menunjukkan peningkatan yaitu 69,9 persen (SDKI, 
2012) dan 76 persen (SDKI, 2017), tetapi pengguna kontrasepsi modern mengalami 
penurunan dan pengguna kontrasepsi tradisional justru meningkat. Disamping itu angka 

putus pakai juga cukup tinggi yaitu 20,4 (BPS, BKKBN, Kemenkes, 2017). 

Berbagai upaya dan strategi pembangunan kependudukan dan keluarga berencana 
telah dilakukan, salah satunya adalah peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan 
MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan 
memberikan informasi secara terus menurus sehingga tetap menggunakan kontrasepsi dalam 
jangka waktu yang lama. Selain itu, pemberian pelayanan KB lanjutan dengan 

memperhatikan asas Rasional, Efektif dan Efisien (REE). Disamping itu, kesehatan 
pelayanan KB dan tenaga lapangan KB perlu ditingkatkan kapasistasnya sehingga dapat 
meningkatkan kualitas layanan KB. Sejalan dengan hasil Survey Midline yang dilakukan 

Program PilihanKu menunjukkan hal yang tidak jauh berbeda, konselor kesehatan yang 
menjelaskan tentang bagaimana mengatasi efek samping hanya sebesar 23,1%, dan konselor 
kesehatan yang menjelaskan tentang metode alternatif bila mengalami efek samping juga 
hanya sebesar 23,9%. Data-data tersebut menunjukkan bahwa kualitas konseling KB yang 

dilakukan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan (BKKBN, 2018). 

mailto:sundaripsib@gmail.com
mailto:fatimah.uaa@gmail.com
mailto:ratihdevialfiana@gmail.com
mailto:susiana.wic@gmail.com
mailto:riza.fatma.arifa@gmail.com
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Pada tahun 2018 Perwakilan BKKBN DIY selaku koordinator pelaksana program KB 
di wilayah DIY bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kulon Progo dan Dinas Kesehatan 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah menyelenggarakan pelatihan Strategi Konseling 

Berimbang (SKB) kepada para petugas kesehatan dari fasilitas-fasilitas kesehatan di Kab. 
Kulon Progo. Tujuan dari pelatihan ini adalah dapat meningkatkan kesertaan berKB dan 
menurunkan tingkat putus pakai dengan menumbuhan kesadaran berKB melalui layanan 
Konseling KB yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan klien. Oleh karena itu, 
evaluasi terhadap pelatihan SKB diperlukan untuk mengetahui bagaimana kepuasan klien 
terhadap provider yang menerapkan SKB KB dan bagaimana keputusan kesertaan 
berKBnya. 

 

Kajian Pustaka 

Salah satu aspek penting dalam pelayanan KB adalah konseling. Penyampaian 
informasi yang jelas dan benar mengenai metode KB, dapat membantu klien mengenal 
kebutuhannya, untuk memilih solusi terbaik dan membuat keputusan yang paling sesuai 
dengan kondisi yang sedang dihadapi. Kualitas pelayan KB yang berorientasi pada klien 

memiliki pengaruh pada keberlangsungan pemakaian seperti metode yang dipilih, informasi, 
skill provider, hubungan provider dengan klien, ketersediaan layanan lanjutan dan 
pelayanan yang tepat (Rajagukguk, 1997). Pemberian informasi melalui konseling yang baik 
dan berkesinambungan akan menurunkan risiko penggantian KB (Steele, F., Curtis, S., 
2003). Selajan dengan pendapat (Steele, Curtis, & Choe M, 2003), kualitas pelayanan KB 
yang berpengaruh terhadap perilaku penggantian alat kontrasepsi adalah  penjelasan tentang 
jenis metode kontrasepsi yang tersedia (informed choice) dan konseling pascapelayanan 

melalui kunjungan rumah (Rahardja, 2011). Kualitas pelayanan KB yang baik diharapkan 
dapat membantu klien untuk memilih kontrasepsi yang diinginkan dan tepat. Jadi kualitas 
pelayanan KB ini adalah faktor utama yang berakibat pada keberlangsungan pemakaian 
kontrasepsi dan selanjutnya berakibat pada kehamilan dan kelahiran. Jadi konseling KB 
akan mempengaruhi kepuasan klien terhadap layanan KB.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode Post-test Only Control Group 

Design yaitu membandingkan tingkat kepuasan pasien setelah mendapatkan konseling dari 

provider yang sudah dilatih SKB KB dan provider yang belum dilatih SKB KB. Provider 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hanya untuk tenaga bidan. Karena keterbatasan 
waktu maka penelitian ini hanya dilakukan di 4 Puskesmas, di mana 2 Puskesmas (Sentolo 

I dan Sentolo II) berada di Kab. Kulon Progo yang mewakili provider yang telah dilatih dan 
2 Puskesmas (Kasihan I dan Sedayu II) berada di Kab. Bantul yang mewakili provider belum 
dilatih. Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 29 Oktober sampai 08 November 2019. 
Sampel dalam Penelitian ini  adalah wanita usia subur (WUS) yang melakukan kunjungan 
di Puskesmas Sentolo I dan Sentolo II, yang merupakan kelompok kasus. Kemudian, 
kelompok kontrol adalah WUS yang melakukan kunjungan KB di wilayah Puskesmas 
Kasihan I dan Sedayu II Bantul. Accidental sampling dilakukan untuk mengambil sampel 

pada penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut maka hasil dari penelitian ini belum dapat 
ditarik kesimpulan secara umum. Kesimpulan hanya berlaku studi kasus pada keempat 
puskesmas tersebut. 

Alat pengumpulan data berupa lembar kuesioner evaluasi penggunaan KB yang 
terdiri dari keputusan penggunaan KB, jenis alat konrasepsi yang digunakan serta kepuasan 
responden terhadap konseling SKB KB yang dilakukan oleh bidan. Tingkat kepuasan klien 
diukur dengan menggunakan 25 item pertanyaan terkait dengan sikap, perilaku bidan selama 

melakukan konseling KB apakah sesuai dengan prosedur konseling. Analisis deskriptif dan 
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analisis inferensia sederhana seperti tabulasi silang dan unpaired t-test digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu, peneliti melakukan wawancara bidan koordinator pelayanan KIA 
dan KB di puskesmas Sentolo I dan Sentolo II untuk mengetahui hambatan dalam 

menerapkan SKB KB dalam pelayanan KB. 

 

Hasil dan Pembahasan  

 Jumlah sampel yang dapat dikumpulkan pada penelitian ini adalah 24 responden 
untuk kelompok kasus (klien dari provider yang sudah dilatih) dan 25 responden untuk 
kelompok kontrol (provider yang belum dilatih). Karakeristik responden pada penelitian ini 

tersaji pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1, usia responden kelompok kasus mayoritas berusia 
lebih dari 35 tahun sebanyak 54,2, sedangkan pada kelompok kontrol juga berusia lebih dari 
35 tahun yaitu sebanyak 64%. Pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi sesorang 
dalam menerima informasi dan bersikap dalam pengambilan keputusan berKB (Sariyati et 
al, 2016). Hasil penelitian ini selajan dengan yang dikemukan oleh (Sariyati et al, 2016), 
bahwa pendidikan responden baik pada kelompok kasus dan kontrol didominasi oleh 
pendidikan SMA/SMK yaitu 62,5 persen dan 76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

mereka yang datang ke puskesmas ingin berKB merupakan kelompok yang memiliki 
pendidikan. Pekerjaan responden pada kelompok kasus mayoritas tidak bekerja atau sebagai 
Ibu Rumah Tangga (62,5%), sedangkan pada kelompok kontrol mayoritas juga tidak bekerja 
atau sebagai Ibu Rumah Tangga (62,5%). Ibu rumah tangga berpengaruh terhadap status 
ekonomi keluarga yang selanjutnya akan berpengaruh pada kemampuan ibu mendapatkan 
sarana untuk memperoleh pengetahuan termasuk dalam hal ini tentang kontrasepsi. 
Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, semakin mudah pula dalam menerima 

informasi baru (Notoatmodjo, 2010) 

Latar belakang karateristik responden atau klien yang datang ke puskesmas 
mayoritas adalah wanita di usia yang relatif lebih tua, berpendidikan SMA atau sederajat, 
tidak bekerja (Ibu Rumah Tangga). Melihat karakteristik klien yang seperti ini diduga ada 
hubungan dengan waktu atau jam pelayanan KB di Puskesmas. Pelayanan KB di seluruh 
puskesmas sampel hanya berlangsung dari pagi sampai siang yaitu pada 08.00 sampai 

dengan 12.00 pada hari aktif kerja. Menambah waktu pelayanan KB hingga sore atau malam 
mungkin dapat menjadi pertimbangan agar pelayanan dapat menjangkau semua klien dari 
berbagai karakteristik latar belakang seperti yang telah dilakukan oleh Puskesmas Sentolo I 
yang membuka pelayanan KB di hari Sabtu. 

Jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh responden pada kelompok kasus paling 
banyak adalah IUD (45,8%), sedangkan pada kelompok kontrol kontrasepsi yang juga paling 
banyak digunakan adalah IUD (60%). Minat responden dalam menggunakan alat 

kontrasepsi IUD dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sikap yang dipengaruhi oleh 
pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, seperti suami, orangtua, 
keluarga, tenaga kesehatan. Pada kelompok kasus terdapat responden yang memutuskan 
untuk tidak menggunakan KB kembali (8,3%) dikarenakan faktor usia. Kontrasepsi yang 
paling sedikit digunakan suntik 1 bulan dan pil. Dengan banyaknya IUD sebagai kontrasepsi 
metode jangka panjang yang dipilih, hal ini menunjukkan bahwa hasil pada penelitian ini 
sejalan dengan penelitian sebelumnya (Rahardja, 2011; Rajagukguk, 1997; Steele, Curtis, & 

Choe M, 2003) bahwa layanan KB terutama konseling dan pemberian informasi oleh tenaga 
kesehatan dapat membantu pasien dalam menentukan pilihan kontrasepsi yang sesuai dan 
diinginkan.  
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Tabel 1. Distribusi karakteristik responden kelompok kasus dan kontrol 
 

Variabel 

Persentase (%) 

Kelompok 
Kasus 

Kelompok 
Kontrol 

Usia   
<20 tahun 0 0 
20–35 tahun 45,8 36 
>35 tahun 54,2 64 

Pendidikan   
SD 20,8 8 
SMP 12,5 12 
SMA/SMK 62,5 76 
PT  4,2 4 

Pekerjaan   
Tidak bekerja 62,5 76 
Bekerja 37,5 24 

Jenis KB yang digunakan   
Suntik 1 bulan 0 4 
Suntik 3 bulan 25 20 
IUD 45.8 60 
Implant 8,3 12 
Pil 12,5 4 

Tidak menggunakan KB 8,3 0 

Jumlah responden 24 25 

 
Tingkat kepuasan pelayanan SKB KB diukur dengan menggunakan 25 aspek 

pelayanan seperti: salam; sopan santun; menjaga privasi; provider menggunakan media yang 
menarik dalam konseling; menggunakan media konseling digital (aplikasi pada smartphone);  

menggunakan media koseling konvensional (lemar balik, leaflet, kartu klop KB); Bahasa yang 

digunakan provider; menanyakan masalah/keluahan; menyanyakan keluhan lainnya; 
memberikan umpan balik tentang kejelasan informasi yang diberikan; memberi tahu hasil 
pemeriksaan dan tindakan yang diberikan; memberi tahu penanganan pasca tindakan, 
menyepakati kunjungan ulang; keseriusan provider dalam melakukan konseling; tidak 
memotong pembicaraan saat konseling; tidak membosankan; dapat memotivasi klien; 
memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya; dan selama proses konseling provider 
tidak meninggalkan tempat. Dari 25 item pernyataan terbentuk skor kepuasan klien terhadap 

layanan konseling KB. Selanjutnya skor kepuasan dikategorikan menjadi dua yaitu rendah 
jika nilai skor kepuasan kurang dari sama dengan 20 dan tinggi jika nilai skor kepuasan lebih 
besar sama dengan 21. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa pada kelompok kasus 66,7 persen 
responden memiliki tingkat kepuasan tinggi, sedangkan responden yang pada kelompok 
kontrol 80 persen memiliki tingkat kepuasan yang tinggi.  

 

Tabel 2. Tingkat kepuasan Pelayanan KB 
 

Tingkat Kepuasan 
Persentase (%) 

Kasus Kontrol 

Rendah 33,3 20 

Tinggi 66,7 80 

Jumlah responden 24 25 
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Hipotesis pada penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat kepuasan klien terhadap 
pelayanan konseling KB yang dilakukan oleh provider (bidan) yang telah dilatih SKB dengan 
tingkat kepuasan klien terhadap pelayanan konseling KB oleh provider (bidan) yang belum 

dilatih SKB. Berdasarkan hal tersebut maka analisis data menggunakan uji t dengan 
membandingkan nilai rata-rata skor tingkat kepuasan dan selanjutnya hasil pengolahan data 
tersaji pada Tabel 3 dan 4.  

Pada Tabel 3 terlihat secara deskiptif bahwa terdapat perbedaan rata-rata (mean) di 

mana rata-rata tingkat kepuasan klien pada kelompok kasus (20,875) lebih rendah daripada 
rata-rata kepuasan klien kelompok kontrol (21,72). Perbedaan rata-rata atau mean sebesar - 

0,84. Berdasarkan nilai signifikansi uji t dapat diketahui bahwa nilai signifikansi atau nilai p 

sebesar 0,037 dan nilai ini lebih kecil dari 0,05 (p=0,037 < 0,05), maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan antara klien yang mendapatkan 
konseling dari provider yang terlatih SKB KB dan konseling dari provider yang belum dilatih 
SKB KB.  

 

Tabel 3. Rata-rata Skor Tingkat Kepuasan Kelompok Kasus dan Kontrol 
 

Kelompok 
Jumlah 

responden 
Mean Std. Deviasi 

Kasus 24 20.875 1.07592 

Kontrol  25 21.72 1.6207 

 

 

Tabel 4. Uji Beda Rata-rata Skor Tingkat Kepuasan Kelompok Kasus dan Kontrol 
 

Lower Upper

Equal variances 

assumed
5,02 0,03 -2,141 47 0,038 -0,845 0,39472 -163,907 -0,05093

Equal variances 

not assumed
-2,158 41,883 0,037 -0,845 0,39154 -163,522 -0,05478

Sig.

Levene's 

Test for 
t-test for Equality of Means

Independent Samples Test

t df
Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
F

 
 

Beberapa aspek pelayanan konseling SKB KB yang belum dapat memuaskan klien 
yaitu pada aspek penggunaan alat bantu konseling KB baik secara konvensional maupun 
digital serta sikap bidan yang belum memberi kesempatan kepada semua klien untuk 
bertanya kembali setelah diberikan informasi. Meskipun demikian, para bidan yang telah 
mendapatkan pelatihan SKB KB ini sebagian besar telah menerapkan konseling dan 
tindakan pelayanan yang sesuai dengan prosedur pelayanan.  

SKB KB merupakan suatu metode dalam pendidikan kesehatan masalah keluarga 

berencana yang diberikan kepada wanita usia subur untuk meningkatkan jumlah 
penggunaan KB. Tidak hanya pada wanita dewasa menurut penelitian dari (Kusyanti dan 
Sukandar, 2016) bahwa pendidikan kesehatan yang diberikan pengantin remaja, terjadi 
peningkatan dua kali lipat yang berpartisipasi dalam kontrasepsi modern setelah dilakukan 
pendidikan kesehatan tentang KB. Sebagaimana pemberian konseling oleh tenaga kesehatan 
kepada wanita usia subur dalam penggunaan KB adanya korelasi (Kusyanti dan Sukandar, 

2016).  
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Sejalan dengan hasil wawancara kepada bidan koordinator pelayanan KIA dan KB 
di puskesmas Sentolo I dan Sentolo II, keduanya mengatakan bahwa bidan maupun tenaga 
kesehatan yang sudah mendapatkan pelatihan SKB KB merasa belum optimal dalam 

memberikan pelayanan KB dengan menggunakan metode SKB KB. Bidan dan tenaga 
kesehatan yang lainnya yang telah dilatih belum mensosialisasikan secara keseluruhan 
pelatihan yang sudah didapatkan kepada tim. Disamping itu, pemberian pelayanan KB 
dengan menggunakan SKB KB hanya berlangsung sekitar 2 bulan setelah pelatihan. Bidan 
merasa bahwa jumlah kunjungan akseptor KB di puskesmas yang banyak, sehingga tidak 
memungkinkan jika diberikan konseling dengan menggunakan SKB KB. Bidan maupun 
tenaga kesehatan merasa khawatir jika pelayanan yang diberikan akan dinilai jelek jika 

pasien menunggu terlalu lama. 

 

Kesimpulan 

 Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan KB oleh provider yang 
telah dilatih SKB KB belum dapat memberikan kepuasan kepada semua klien. Alat bantu 
konseling (aplikasi pada smartphone atau lainnya) yang menjadi unggulan dari SKB KB 

belum dapat digunakan secara maksimal oleh bidan. Baik bidan yang mendapatkan 
pelatihan maupun tidak masih menggunakan model konseling dengan mengandalkan 
komunikasi interpersonal. Dengan menggunakan model konseling apapun menunjukkan 
bahwa hasil pelayanan KB dapat membantu klien dan mengarahkan klien untuk memilih 
kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD. 

 

Ucapan terima kasih 

Hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran 
dan kritik dari berbagai pihak terutama pemangku kebijakan dalam pelayanan KB. Tidak 
lupa, kami mengucapkan terimakasih kepada Kepala BKKBN DIY, Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Bantul, kepala puskesmas Sentolo I, 
Sentolo II, Kasihan I dan Sedayu II yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk 

dapat melakukan penelitian tentang Efektivitas Strategi Konseling Berimbang Keluarga 
Berencana (SKB KB) ini. Harapan kami, kerjasama antara Universitas Alma Ata dan 
BKKBN DIY dapat terjalin dengan baik demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada 
masyarakat. 
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Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi Bagi Generasi Post 

Milenial Di Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.O 

(Hasil Analisis Lanjut Data Survei Demografi Dan Kesehatan Indonesia     

Tahun 2017) 
 

Witono, Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional perwakilan daerah istimewa 
yogyakarta. E-mail: witonobkkbn@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Peningkatan kualitas dan cakupan informasi serta pelayanan penggunaan alat kontrasepsi pada 
generasi post milenial (Generasi Z) menjadi masalah sekaligus tantangan program Keluarga Berencana 
saat ini. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan kontrasepsi dan pelayanan 
kesehatan reproduksi yang diharapkan oleh generasi post milenial status kawin di Indonesia, sehingga 
dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak dalam menyiapkan strategi intervensi program 
kesehatan reproduksi dan pelayanan  Keluarga Berencana yang tepat dan efektif. Metode penelitian ini 
merupakan analisis lanjut data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)  tahun  2017 untuk 

generasi post milenial. Hasil sekaligus kesimpulan analisis didapatkan penggunaan kontrasepsi pada 
generasi post milenial kawin di Indonesia dipengaruhi oleh umur, tingkat pendidikan, dan paritas 
sebelumnya. Bagi generasi Z pelayanan kesehatan reproduksi yang paling banyak mereka inginkan 
terutama tentang konseling. Untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB serta kepatuhan dalam 
penggunaan kontrasepsi,  maka   pelayanan  konseling   bagi   generasi post milenial tidak hanya berisi 
tentang  pendidikan dan pengetahuan tentang jenis alat/cara KB, melainkan juga tentang efek 
samping dari penggunaan alat/cara KB, termasuk meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan 

mengenai penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada generasi post milenial. 

 

Kata Kunci: Kesehatan Reproduksi, Pelayanan Keluarga Berencana, Post Milenial  

 

Pendahuluan 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan pasal 78, Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, 
fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) 
yang aman, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut pada 
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009, pasal 1 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya 

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui 
promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak-hak reproduksi untuk mewujudkan 
keluarga berkualitas (Oktriyanto, 2016). Indikator keberhasilan KB dapat dilihat dari TFR 
Indonesia hasil survei Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 sebesar 2,6 
dan menurun menjadi 2,4 pada SDKI 2017. Namun program KB di Indonesia ini masih 
tetap menghadapi beberapa masalah penting dalam upaya mempertahankan program yang 
selama ini telah berhasil dilaksanakan (BKKBN, et. al. 2017). 

Kehamilan pada generasi post milenial merupakan salah satu isu kesehatan terkait 
dengan KB yang kompleks dan telah menjadi perhatian berbagai negara di dunia. 
Penanganan pada generasi post milenial tidak hanya sebatas meningkatkan pengetahuan 
tentang hubungan seksual dan kesehatan reproduksi, melainkan juga mengupayakan akses  
mereka terhadap  pelayanan KB. Kehamilan pada generasi post milenial sering kali 
merupakan kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy). Dampaknya tentu saja 

adalah tindakan aborsi yang dilakukan secara paksa dan tidak aman (unsafe abortion). Di 

beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, komplikasi kehamilan dan unsafe abortion 

mailto:witonobkkbn@gmail.co
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masih menjadi penyebab utama kematian generasi post milenial perempuan. Apalagi pada 
era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 tantangan yang dihadapi semakin kompleks karena 
mudahnya generasi muda tersebut pada akses informasi melalui internet (Ingraham, C. 

2015).  

Selain itu masalah dalam pengelolaan program KB yaitu masih tingginya angka 
unmet need KB (Listyaningslistih, U. et. al. 2016). Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang 

ingin menunda kehamilan atau tidak menginginkan tambahan anak tetapi tidak ber-KB 
(unmet need KB), masih sekitar 10,7% (SDKI, 2017). Hal ini menunjukkan adanya  
kegagalan dalam pengambilan keputusan terutama pada perempuan untuk mencegah dan 
menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. WUS yang tidak menggunakan kontrasepsi 

tentu saja akan berpeluang besar untuk hamil serta mengalami komplikasi dalam masa 
kehamilan, persalinan dan nifas, apalagi karena jarak hamil yang terlalu dekat atau  
melahirkan yang terlalu sering atau melahirkan terlalu muda.  

Oleh sebab itu, peningkatan kualitas dan cakupan informasi serta pelayanan KB 
pada seluruh kelompok WUS, tak terkecuali pada generasi post milenial perempuan, 
menjadi kebutuhan sekaligus tantangan program KB saat ini. Pengetahuan dan pemahaman 

masyarakat belum baik karena kurang memperoleh informasi dan konseling (Handayani, L. 
et. al. 2012).  Analisis lanjut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia ini bertujuan untuk 
mengetahui penggunaan kontrasepsi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang diharapkan 
oleh generasi post milenial status kawin di Indonesia, sehingga dapat menjadi bahan 
masukan bagi berbagai pihak dalam menyiapkan strategi intervensi program kesehatan 
reproduksi dan KB yang tepat dan efektif.  

 

Kajian Pustaka 

Generasi Z atau post milenial (kelahiran 1995-2010) lahir pada saat penggunaan 
komputer, internet, dan smartphone sedang marak. Tak heran jika generasi ini begitu akrab 
dengan pengetahuan dan penggunaan teknologi digital serta media sosial. Generasi ini 
memiliki pemikiran yang terbuka (open-minded). Spontan dalam mengungkapkan yang 

dirasakan dan dipikirkan. Mereka adalah generasi yang paling terhubung, terdidik, dan 

termutakhir. Dalam berbelanja Generasi Z berharap lebih dari apa yang dipakainya 
(Bencsik, Csikos, dan Juhes (2016). Beriringan dengan penetrasi internet yang begitu cepat, 
Generasi Z  lebih sering mengonsumsi konten hiburan lewat media sosial dan mendengarkan 
musik. Semuanya bisa dilakukan dengan satu alat, yakni ponsel pintar sehingga tak heran 
jika Generasi Z suka segala sesuatu yang praktis 
(https://id.m.wikipedia.org/wiki/Generasi_Z). 

Sebagai pertimbangan secara teoritis dapat memperhatikan hasil penelitian di 
beberapa negara antara lain di Afrika menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan, lokasi 
tempat tinggal, dan status kawin adalah sejumlah prediktor  terkait  penggunaan  kontrasepsi  
pada remaja atau generasi pasca milenial  perempuan  yang  aktif  secara  seksual. Selain itu 
penelitian di India dan Bangladesh menemukan bahwa tingkat pendidikan, jumlah anak 
serta status ekonomi menjadi determinan penting pada penggunaan dan pemilihan metode 
kontrasepsi (Anguzu,R., et. al. 2014).  

Pelayanan KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan 
penurunan angka kematian ibu melalui  1) mengatur waktu, jarak dan  jumlah kehamilan  2) 
mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami 
komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas. 3) 
mencegah atau memperkecil terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami 
komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas. Peranan KB sangat diperlukan untuk 
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, unsafe abortion dan komplikasi yang pada 

akhirnya dapat mencegah kematian ibu. Selain itu, KB merupakan hal yang sangat strategis 
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untuk mencegah kehamilan “Empat Terlalu” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan 
terlalu banyak anak). Pelayanan keberlanjutan (Continuum of Care) dalam pelayanan KB, 

meliputi pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja, konseling WUS/calon pengantin, 

konseling KB pada ibu hamil/promosi KB pasca persalinan, pelayanan KB pasca persalinan, 
dan pelayanan KB interval (Kemenkes RI, 2014).   

 

Metode Penelitian 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) merupakan survei yang ilmiah, 
baik dari segi metode penentuan sampel, proses pengumpulan data, dan tahapan-tahapan 

dilakukan secara sistematis. Selain itu SDKI merupakan padanan survei yang dilaksanakan 
secara internasional atau hampir seluruh negara di dunia melaksanakan yaitu Demografic and 

Health Survey( DHS). Oleh karena itu penulis hanya menggunakan satu data yaitu SDKI. 

Dalam analisis ini data generasi post milenial yaitu yang lahir tahun 1995  atau  
sesudahnya pada saat  survei tahun 2017  berumur antara 15 tahun sampai 22 tahun yang 
jumlahnya ribuan secara nasional. Oleh karena itu secara kuantitatif bisa memenuhi syarat 

untuk dianalisis. Sesuai dengan tema kelompok tersebut memungkinkan untuk terlayani 
Keluarga Berencana dan mendapatkan informasi tentang Kesehatan Reproduksi. Data 
tersebut belum dilakukan analisis secara khusus apalagi dihubungkan dengan karakteristik 
tertentu yang memungkinkan mempengaruhi penggunaan kontrasepsi KB atau kondisi 
kesehatan reproduksi. 

SDKI tahun 2017 merupakan survei dengan desain penelitian cross- sectional.  

Populasi studi adalah seluruh remaja perempuan berusia 15-22 tahun, sedangkan sampel 
adalah remaja perempuan berusia 15-22 tahun yang aktif secara seksual (sexually active). 

Remaja yang aktif secara seksual adalah mereka yang pada saat pencacahan berstatus kawin 
yang sah baik secara hukum, adat, agama atau negara. Jumlah sampel terpilih sebanyak 
11.615 wanita pernah kawin usia 15-22 tahun di 34 provinsi di Indonesia.  

Variabel yang dianalisis mencakup variabel terikat dan bebas. Variabel terikat adalah 
penggunaan alat/cara KB saat ini yang ditujukan untuk mencegah dan menunda kehamilan, 

baik oleh responden perempuan post milenial maupun pasangannya, sedangkan variabel 
bebas  terdiri dari umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, wilayah tempat tinggal, dan 
paritas. Variabel yang telah dipilih kemudian dianalisis dalam beberapa tahap yaitu analisis 
univariat dan bivariat.  

 

Hasil dan Pembahasan  

Analisis Univariat  

Gambaran   distribusi   jenis   dan   metode kontrasepsi yang digunakan oleh generasi 
post milenial disajikan pada Tabel 1.  Secara umum, sebanyak 88,8 persen generasi post 
milenial belum menggunakan berbagai jenis kontrasepsi yang ada, sedangkan 11,2 persen 
sisanya sedang menggunakan alat/cara KB. Metode kontrasepsi yang digunakan bukan 
metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) di antaranya metode suntik (69,2%), pil/KB 

oral (14,0%), sanggama terputus (4,4%), kondom (1,8%)  dan  sisanya  berupa  pantang 
berkala dan  menyusui (LAM), yang masing-masing persentasenya kurang dari 1%. 
Sedangkan generasi post milenial yang menggunakan MKJP ada sebanyak 6,2% 
menggunakan susuk/implant dan 3,5% menggunakan alat kontrasepsi dalam rahim 
(AKDR). 

Pemakaian alat atau cara KB pada generasi post milenial perempuan kawin di 
Indonesia masih didominasi oleh kontrasepsi modern jangka pendek. Kontrasepsi non 
MKJP  yang  paling banyak digunakan antara lain suntik dan kontrasepsi oral (pil).  
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Sebagaimana yang disebutkan dalam penelitian Chacko et.al. (2016) sebagian perempuan 
yang  menggunakan  kontrasepsi  jangka  pendek lebih  cenderung  percaya  bahwa  MKJP  
belum tentu efektif dalam mencegah kehamilan.  Metode ini juga dinilai memiliki beberapa 

efek samping, di antaranya  risiko  penyakit  radang  panggul  atau Pelvic Inflammatory Disease 

(PID) dan infertilitas pada pengguna IUD, serta pendarahan yang tidak teratur pada 
pengguna susuk KB (Gallo, et. al. 2008). Kurangnya pengetahuan terhadap mafaat dan 
efektivitas MKJP juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya 
penggunaan MKJP  di   kalangan   generasi post milenial Tibaijuka, et.al. 2017).   Hasil 
penelitian Anguzu et. al.  (2014) di Uganda  yang  dilakukan  pada WUS mengungkapkan 
bahwa faktor pengetahuan responden mengenai KB MKJP mempunyai kaitan terhadap 

penggunaan KB MKJP. 

 

Tabel 1. Distribusi Penggunaan Kontrasepsi Generasi Post Milenial di Indonesia   

Tahun 2017 berdasarkan SDKI 2017 
  

Penggunaan jenis kontrasepsi N Persentase 

Pil/KB oral 181 14,0 

IUD 46 3,5 

Suntik 898 69,2 

Kondom 23 1,8 

Pantang berkala 8 0,6 

Sanggama terputus 56 4,4 

Implan/Norplan 81 6,2 

Lactational amenorrhea (LAM) 5 0,4 

Total 1297 100,0 

 
Alasan  paling  umum  untuk  memilih metode  non   MKJP  adalah  kemudahan  

akses, biaya  rendah  dan  dirasakan  lebih  sedikit  efek samping, serta adanya kebebasan 
untuk berhenti menggunakan metode tanpa melibatkan penyedia layanan kesehatan. Selain 

itu, ketidaknyamanan atau sakit yang dirasakan pada saat pemasangan alat atau cara KB 
berperan terhadap keputusan generasi post milenial untuk menggunakan non MKJP. 
Namun demikian, MKJP terbukti lebih aman dan efektif bagi kebanyakan generasi post 
milenial, karena populasi ini cenderung untuk tidak konsisten dan patuh dalam 
menggunakan alat/cara KB hormonal  jangka pendek seperti pil KB atau suntik. Penelitian 
Winner et.al. (2012) menemukan bahwa tingkat kegagalan di  antara  generasi post milenial 
yang menggunakan alat atau cara KB berupa pil adalah 4,55 per 100 peserta tahun, 

dibandingkan dengan 0,27 untuk mereka yang menggunakan IUD atau implant. 

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang 
Kesehatan pasal 78, Pemerintah bertanggung jawab dan menjamin ketersediaan tenaga, 
fasilitas pelayanan, alat dan obat dalam memberikan Pelayanan KB yang aman, bermutu 
dan terjangkau oleh masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut pada Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 52 tahun 2009, pasal 1 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, 
jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan 
bantuan sesuai dengan hak-hak kesehatan reproduksi untuk mewujudkan keluarga 
berkualitas.  

Bagi generasi Z pelayanan kesehatan reproduksi yang paling banyak mereka 
inginkan terutama tentang konseling (mencapai 50,1 persen menginginkan hal tersebut). 

Pelayanan lain yang juga diinginkan oleh Generasi Z adalah pemeriksaan kesehatan dan 
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informasi kesehatan reproduksi, yang masing-masing secara berurutan diinginkan sampai 
44,1 persen dan 29,3 persen. 

 

Tabel 2. Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang Diinginkan Generasi Z         

berdasarkan SDKI 2017 
 

Uraian Ya Tidak 

Informasi kesehatan reproduksi 29,3% 70,7% 

Konseling 50,1% 49,9% 

Pemeriksaan kesehatan 44,1% 55,9% 

Pengobatan IMS 17,9% 82,1% 

Alat/cara KB 14,9% 85,1% 

Lainnya 1,8% 98,2% 

 
Karakteristik utama responden wanita usia subur (WUS) Generasi Z dalam 

penelitian ini ditinjau menurut umur, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan jumlah 

anak lahir hidup yang dimiliki WUS Generasi Z. Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 
menurut umur jumlah responden hampir merata di semua umur yang ada pada Generasi Z. 
Dari 11.615 responden WUS Generasi Z yang diteliti paling banyak dengan umur 17 tahun 
(15,04 persen), diikuti pada wanita usia subur umur 16 tahun sebanyak 1.573 orang 
(13,54%). 

 

Tabel 3. Karakteristik WUS Generasi Z berdasarkan Umur, Pendidikan,                     

dan Jumlah Anak berdasarkan SDKI 2018 

 

Uraian N % 

Umur (tahun) 

15 1544 13,29 

16 1573 13,54 
17 1747 15,04 

18 1351 11,63 

19 1286 11,07 

20 1414 12,17 
21 1358 11,69 

22 1343 11,56 

Pendidikan tertinggi ditamatkan 

Tidak pernah sekolah     46   0,39 
Sekolah dasar   816   7,03 

SLTP 8812 75,87 

SLTA+ 1941 16,71 

Jumlah anak 

0 anak 9918 85,39 

1 anak 1519 13,09 

2 anak   165   1,42 

3 anak      12   0,10 
Total 11615 100,00 
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Dilihat dari pendidikan tertinggi dari WUS  Generasi Z sebanyak 8.812 wanita 
(75,87%) lulusan SLTP, selanjutnya diikuti sebanyak 1.941 wanita (16,71%) merupakan 
lulusan SLTA atau di atasnya,dan sebagian kecil berpendidikan rendah sebanyak 862 wanita 

(7,42%). 

Terdapat 85,39 persen WUS Generasi Z belum memiliki anak. Jumlah anak yang 
pernah dilahirkan oleh responden WUS Generasi Z terutama 1 anak sebanyak 1.519 orang 
(13,09%) dan memiliki 2 anak atau lebih sebanyak 177 orang (1,52%). 

 

Analisis Bivariat 

Penggunaan kontrasepsi pada generasi post milenial status kawin pada analisis ini 
mencapai 11,2%. Penggunaan kontrasepsi  pada  generasi post milenial  kawin  di negara 
Asia lainnya seperti Kamboja, Filipina dan Bangladesh berkisar antara 30-55%. Maraknya 
fenomena pernikahan dini di kalangan generasi post milenial saat ini memunculkan 
permasalahan   demografi yang cukup serius. Semakin panjang masa reproduksi seorang 
wanita karena menikah terlalu muda, memungkinkan semakin banyak jumlah anak yang 

akan dilahirkan. Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap peningkatan angka kelahiran. 
Menurut laporan SDKI 2017 dan 2012, angka kelahiran menurut kelompok umur (Age 

Spesific Fertility Rate) khusus generasi post milenial 15-19 tahun di  Indonesia mengalami 

penurunan yaitu dari 46 per 1000 wanita usia 15-19 tahun menjadi 36 per 1000 wanita usia 
15-19 tahun. Namun, angka 36 ini tetaplah memprihatinkan. Mereka penyumbang tingginya 
angka balita pendek atau stunting, kematian ibu dan bayi di Indonesia. 

Pada penelitian ini, faktor sosio demografi yang dianalisis antara lain umur,  

pendidikan dan paritas. Analisis terhadap variabel umur dilakukan guna melihat adanya 
pengaruh usia terhadap penggunaan kontrasepsi. Menurut Chacko et.al. (2016), generasi 
post milenial yang aktif secara seksual lebih cenderung mencari kontrasepsi jika sudah 
berusia lebih  tua.   Disebutkan pula di dalam penelitian Magnusson et. al (2012) bahwa 
perempuan yang berusia   lebih tua cenderung memiliki hubungan yang lebih stabil, sehingga 
dimungkinkan untuk menunda kehamilan. 

 

Tabel 4. Hubungan  Umur WUS Generasi Z dengan Penggunaan KB                 

berdasarkan SDKI 2017 

 

Umur 
 Sedang menggunakan KB 

Total 
Persentase sedang 
menggunakan KB Tidak Ya 

15 1538 5 1544   0,32 

16 1543 30 1573   1,91 

17 1695 52 1747   2,98 

18 1232 119 1351   8,81 

19 1165 121 1286   9,41 

20 1166 248 1414 17,54 

21 1043 315 1358 23,20 

22 935 408 1343 30,38 

Total 10317 1298 11615 11,18 

X2=1203,70 (p-value=0,000) 

 

Umur yang baik (tidak beresiko) dalam hamil, melahirkan, dan ber-KB adalah 20-35 
tahun, hal ini dikarenkan umur tersebut adalah saat yang baik untuk merencanakan 

kehamilan dan melahirkan sehingga diperlukan nantinya kontrasepsi dalam menjarangkan 

kehamilan berikutnya sesuai dengan program pemerintah yaitu 5 tahun  (Sitorus dan Julia, 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  157 

2018). Kontrasepsi yang diperlukan adalah dengan jangka waktu yang panjang sehingga 
baik untuk ibu dalam merencanakan kehamilan berikutnya dan merawat dirinya serta 
mampu untuk mengasuh dan memberikan yang terbaik untuk anaknya sedangkan umur 

kurang dari 20 tahun adalah waktu yang kurang tepat dalam merencanakan kehamilan dan 
melahirkan karena dianggap organ reproduksi belum matang dan belum siap untuk 
melakukan konsepsi.  

Hasil SDKI 2017 menunjukkan bahwa penggunaan alat/cara KB sudah dilakukan 
dari umur 15 dengan kecenderungan meningkat persentasenya sesuai dengan pertambahan 
umur. WUS Generasi Z yang berumur 15 tahun dan sedang menggunakan KB terdapat 
sekitar 0,32 persen, sedangkan mereka yang berumur 22 tahun sudah sekitar 30,38 persen 

(Tabel 1). Tabel ini juga menunjukkan hasil uji Chi-square sebesar 1203,70 dengan p-value 
0,000. Artinya ada kecenderungan penggunaan KB meningkat dengan bertambahnya usia 
WUS.    

Penggunaan kontrasepsi cenderung lebih tinggi pada responden yang berpendidikan 
rendah (lulusan Sekolah Dasar) mendemonstrasikan bahwa tingkat  pendidikan formal  tidak  
selalu mempengaruhi keputusan generasi post milenial untuk menggunakan kontrasepsi. 

Hasil ini konsisten jika dibandingkan dengan penelitian di  Bangladesh dimana perempuan 
yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi justru berpeluang 1,22 lebih besar untuk 
mengalami unmet need atau tidak terpenuhinya kebutuhan akan ber-KB. Prevalensi 
kontrasepsi yang rendah mencerminkan adanya keinginan untuk hamil atau 
ketidakmampuan dalam mengakses pelayanan KB, sehingga menjadi kebutuhan 
kontrasepsi tidak  terpenuhi  (unmet need). 

Menurut Lopez et.al, pendidikan mengenai kontrasepsi  pada  umumnya  diperoleh  

melalui konseling  secara  individu  ataupun  penyuluhan secara   massal  yang  disampaikan  
oleh  tenaga kesehatan. Di Indonesia, penyuluhan mengenai kontrasepsi pada kelompok 
generasi post milenial termasuk ke dalam program Pelayanan  Kesehatan Peduli Remaja 
(PKPR) yang dilaksanakan di Puskesmas. Intervensi yang diberikan antara lain pembinaan 
akseptor KB, pelayanan KB dan advokasi. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) 
yang dikhususkan pada sasaran  kelompok  pasangan usia muda atau generasi post milenial 
terutama berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi mereka. 

 

Tabel 5. Hubungan Pendidikan WUS Generasi Z dengan Penggunaan KB 

 

Pendidikan Tertinggi 
yang Ditamatkan 

 Sedang menggunakan KB 
Total 

Tidak Ya 

Tidak pernah sekolah 44 2 46 

Sekolah dasar 530 286 816 

SLTP 7836 976 8812 

SLTA+ 1907 34 1941 

Total 10317 1298 11615 

X2=727,19 p-value=0,000, Sumber: SDKI 2017, hasil olahan 
 

Bagi generasi Z (post milenial) pelayanan kesehatan reproduksi yang paling banyak 
mereka inginkan terutama tentang konseling (mencapai 50,1 persen menginginkan hal 
tersebut). Pelayanan lain yang juga diinginkan oleh Generasi Z adalah pemeriksaan 
kesehatan dan informasi kesehatan reproduksi, yang masing-masing secara berurutan 
diinginkan sampai 44,1 persen dan 29,3 persen. 

Responden WUS Generasi Z dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah anak lahir 
hidup yang dimiliki responden, yaitu: tidak memiliki anak atau memiliki 1-2 anak, dan 

punya anak lebih dari 2 yang disajikan dalam Tabel 6. 
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Tabel 6. Hubungan Jumlah Anak WUS Generasi Z dengan Penggunaan KB 
 

Jumlah Anak 
 Sedang menggunakan KB 

Total 
Tidak Ya 

0 9815 103 9918 

1 442 1078 1520 

2 53 112 165 

3 7 5 12 

Total 10317 1298 11615 

X2=7359,89 p-value=0,000, Sumber: SDKI 2017, hasil olahan 
 

Tabel 6. menunjukkan bahwa sebagian besar responden wanita generasi post 
milenial belum memiliki anak (85,39%) atau memiliki anak 1 anak (13,09%), sedangkan 
responden yang memiliki anak 2 orang atau lebih lebih sedikit (1,52%). Hasil perhitungan 
uji statistik menggunakan chi-square diperoleh nilai hitung 7359,89 dengan p-value 0,000 

atau lebih kecil dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara jumlah anak lahir hidup dengan penggunaan KB generasi post milenial. 

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa wanita generasi post milenial menggunakan 
KB baik pada paritas rendah maupun paritas tinggi. Pasangan usia subur generasi post 
milenial yang ingin menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan terutama pada 
paritas 1 atau 2. WUS generasi post milenial yang memiliki anak 1, persentase yang 
menggunakan KB mencapai 70,92 persen. Sementara WUS generasi post milenial yang 

sudah beranak 3 malahan hanya 41,67 persen yang sedang menggunakan KB. Kejadian 
seperti ini yang perlu diwaspadai, sudah memiliki jumlah anak yang relatif banyak dengan 
umur subur yang relatif panjang tetapi tidak menggunakan KB. Santy (2011) berpendapat 
bahwa pola penggunaan kontrasepsi berbeda antara perempuan dengan paritas tinggi dan 
paritas rendah. Penggunaan kontrasepsi meningkat pada perempuan dengan paritas tinggi. 
Semakin banyak jumlah anak maka akan meningkatkan penggunaan kontrasepsi. 
Perempuan yang memiliki satu orang anak penggunaan kontrasepsi lebih rendah 

dibandingkan yang memiliki dua atau lebih dari tiga orang anak.  

Jumlah anak ideal dalam keluarga di Nepal adalah 3 orang. Pada saat jumlah anak 
masih sedikit, keinginan suami untuk menambah anak mendominasi pilihan pasangan. 
Sementara di Ethopia sebanyak 60,3% suami menginginkan anak dalam jumlah banyak, 
meski rata-rata jumlah anak hidup mencapai 3 alasannya karena anak merupakan aset baik 
secara ekonomi maupun sosial. Menghendaki anak dalam jumlah banyak dengan alasan 
ekonomi berlaku di masyarakat tradisional. Jumlah anak ideal di masyarakat tradisional 

sekitar 4-8 anak. Menurut laporan SDKI tahun 2017, di Indonesia ada 41% wanita kawin 
dan 48% pria kawin berkeinginan mempunyai anak lagi. Keinginan menghentikan kelahiran 
pada wanita tersebut meningkat setelah mempunyai 2 anak atau lebih (Triana, et. al.2011). 

Membahas yang terkait dengan kesehatan reproduksi dalam SDKI 2012 disebutkan 
ada 1 persen responden remaja wanita yang dilaporkan pernah melakukan hubungan 
seksual. Remaja pria yang pernah melakukan hubungan seksual lebih tinggi, mencapai 8 

persen. Terlihat pria dengan tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi cenderung pernah 
melakukan hubungan seksual dibandingkan dengan pria yang tingkat pendidikannya lebih 
rendah. 

Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelayanan  Kesehatan  Reproduksi  
Terpadu  di Tingkat  Pelayanan Kesehatan Dasar, pelayanan KB   bagi   pasangan   generasi 
post milenial   dilakukan secara terpadu (One Stop Service) dan terintegrasi dengan pelayanan 
Kesehatan Ibu   dan Anak (KIA), gizi serta pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan 

Infeksi Menular  Seksual (PP- IMS) dan Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired 
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Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Hal ini dimaksudkan agar penyediaan pelayanan 
kesehatan reproduksi yang   berkualitas dapat tercapai. 

Salah satu upaya awal dalam meningkatkan cakupan   pelayanan   KB   pada   

generasi post milenial adalah dengan menggerakkan peran Posyandu untuk mengidentifikasi 
kelompok sasaran generasi post milenial  di wilayahnya. Upaya ini tentunya akan membantu 
petugas kesehatan dalam mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi dengan keinginan 
kelompok generasi post milenial yang dapat mempengaruhi akses mereka terhadap 
kontrasepsi. Meskpiun demikian fasilitas pelayanan KB yang bisa memberikan pelayanan 
panggilan secara online dan datang ke rumah generasi Z diperlukan pada masa mendatang 
sesuai harapan mereka yang serba praktis.   

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan 
kontrasepsi pada generasi post milenial kawin di Indonesia dipengaruhi secara signifikan 
oleh umur, tingkat pendidikan, dan paritas sebelumnya. Bagi generasi Z pelayanan 

kesehatan reproduksi yang paling banyak mereka inginkan terutama tentang konseling KB. 

Untuk meningkatkan cakupan pelayanan KB serta kepatuhan dalam penggunaan 
kontrasepsi, maka analisis  ini  merekomendasikan pentingnya   pelayanan   konseling   bagi   
generasi post milenial sesuai harapan mereka. Konseling yang tidak hanya berisi tentang 
pendidikan dan pengetahuan tentang jenis alat/cara KB, melainkan juga tentang efek 
samping dari penggunaan alat/cara KB tertentu yang perlu diantisipasi (misalnya 
pendarahan, haid  yang  tidak  teratur,  dan  lain sebagainya). Hal tersebut termasuk 

meningkatkan upaya sosialisasi dan penyuluhan mengenai penggunaan MKJP kepada 
generasi post milenial. 

Meningkatnya peran Puskesmas dan fasilitas kesehatan (faskes) swasta, terutama  
bidan  praktek  mandiri (BPM)  yang menyediakan pelayanan KB juga hendaknya perlu 
menjadi perhatian pemerintah dalam mendorong faskes swasta untuk berjejaring dengan 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Meskpiun demikian fasilitas pelayanan KB 

yang bisa memberikan pelayanan panggilan secara online dan datang ke rumah generasi Z 
diperlukan pada masa mendatang sesuai harapan mereka yang serba praktis. 
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Abstrak 

 
Program keluarga berencana (KB) melakukan pengaturan kehamilan melalui alat kontrasepsi. 
Kontrasepsi tradisional berkontribusi 30% terhadap terjadinya kehamilan tidak diinginkan. SDKI 
2017 menunjukan persentae  tertinggi penggunaan kontrasepsi tradisional dibanding pendataan SDKI 
2012, 2007, dan 2002-2003 yaitu sebesar 6%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran 

stakeholder KB dalam menurunkan penggunaan KB tradional di Kota Yogyakarta. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan informan utama stakeholder KB diwilayah Kota Yogyakarta 
dipilih secara purposive. Informan triangulan adalah seorang wanita usia subur (WUS) pengguna 
kontrasepsi tradisional. Pengumpulan data menggunakan indepth interview dan dianalisis 
menggunakan content analysis. Karakteristik pengguna KB tradisional di Kota Yogyakarta sering 
dilatarbelakangi paham keagamaan yang tidak mengizinkan penggunaan kontrasepsi modern, dan 
WUS dengan status sosial ekonomi tinggi. Upaya stakeholder KB untuk menurunkan KB tradisional 

adalah memperkuat komunikasi informasi edukasi (KIE) pada pasangan usia subur (PUS), 
meningkatkan penggunaan KB pasca salin, dan penjaringan peserta baru KB. Diperlukan strategi KIE 
melalui media sosial yang menyesuaikan dengan karakteristik sasaran untuk mempromosikan 
penggunaan alat kontrasepsi modern pada PUS. 
 

Kata kunci: KB Modern, KB Tradisional, Stakeholder KB, Unmet need 

Pendahuluan 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga menyatakan bahwa upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang 
hidup di lingkungan sehat diwujudkan dengan pembangunan keluarga. Selain itu, Keluarga 
Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, 
mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi 
untuk mewujudkan keluarga berkualitas. Program KB melakukan pengaturan kehamilan 

melalui alat kontrasepsi.  (Kementerian Kesehatan RI, 2014) 

Penggunaan metode KB modern menurut data Survei Demografi Kesehatan Indonesia 
(SDKI) 2002/2003 hingga SDKI 2017 stagnan dikisaran angka 57-58%. Hal yang berbeda 
terjadi pada penggunaan metode kontrasepsi tradisional, yang meliputi cara senggama 
terputus, metode amenorea laktasi (MAL), dan metode kalender atau memperhitungkan 
masa subur mengalami peningkatan. Data SDKI 2017 menunjukan persentasi tertinggi 
penggunaan metode kontrasepsi tradisional jika dibandingkan dengan hasil pendataan SDKI 

2012, 2007, dan 2002-2003 yaitu sebesar 6% (BPS, BKKBN, & Kementerian Kesehatan RI, 
2017). Penggunaan kontrasepsi tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan data 
SDKI 2017 memiliki proporsi 18% dari total seluruh cara kontrasepsi, angka ini mengalami 
peningkatan jika dibandingkan dengan data SDKI 2012 yang sebesar 10% (Arifa, 2018). BPS 
melaporkan penggunaan kontrasepsi tradisional berkontribusi hampir 30% terhadap 
terjadinya kasus kehamilan tidak diinginkan (BPS Provinsi DIY, 2013) 
Stakeholder KB memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan program KB di 

Indonesia. Petugas Lapangan KB (PLKB) merupakan ujung tonggak dalam hal ini karena 
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PLKB memiliki peran untuk melakukan komunikasi persiasif melalui tatap muka kepada 
akseptor KB (Putri, Hubeis, Sarwoprasodjo, & Ginting, 2019). Berdasarkan oleh hal 
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana peran stakeholder 

KB untuk menurunkan penggunaan KB tradional di Kota Yogyakarta. 

 

Kajian Pustaka 

Sensus penduduk (SP) 2000 dan SP 2010 menunjukan hasil laju pertumbuhan 
penduduk (LPP) meningkat dari 1,45% menjadi 1,49%. Penyebabnya dikarenakan masig 
tingginya angka kelahiran. Stagnansi angka kelahiran total (total fertility rate/ TFR) yang 

berada di angka 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif (15-49 tahun) diperlihatkan 
pada data SDKI 2002-2003, 2007, dan 2012. Unmet need atau angka kebutuhan ber-KB yang 
belum terpenuhi masih tergolong tinggi yaitu 8,5% atau 11,4% apabila menggunakan metode 
perhitungan formulasi baru. Adanya kesenjangan dalam kesertaan KB (contraception 
prevalence rate/ CPR) dan unmet need turut memperparah kondisi ini. Kesenjangan tersebut 
terjadi baik antar provinsi, antar wilayah, antar tingkat pendidikan, maupun antar tingkat 
pengeluaran keluarga. (Kementerian PPN & Bappenas, 2014) 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan case study. Informan utama 

dalam penelitian ini adalah stakeholder KB diwilayah Kota Yogyakarta yang dipilih secara 

purposive, yaitu seorang kepala Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota 

Yogyakarta dan Petugas Lapangan KB (PLKB) Kecamatan Mantrijeron serta Mergangsan. 

Kedua kecamatan ini dipilih karena memiliki pengguna KB tradisional yang tinggi. 
Informan triangulan dalam penelitian ini adalah seorang wanita usia subur (WUS) yang 
menggunakan metode kontrasepsi tradisional. Penelitian ini dilaksankan pada Bulan Juli-
Oktober 2019. Pengumpulan data dilakukan menggunakan indepth interview dan data yang 

diperoleh dianalisis menggunakan content analysis.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 
Kondisi Penggunaan KB Tradisional di Kota Yogyakarta 
Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa kondisi peserta aktif KB di 
Kota Yogakarta mengalami penurunan, penurunan ini juga diikuti oleh penurunan jumlah 
Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdaftar. Menurut analisis yang dilakukan oleh informan, 
hal ini dapat dikarenakan oleh adanya mutasi PUS keluar daerah Kota Yogyakarta, PUS 
memasuki usia menopause, dan ketidak sinkronan data pendataan keluarga dengan data 

statistik rutin. Beberapa kendala teknis di lapangan sering menjadi penyebab 
ketidakakuratan pelaporan KB, diantaranya adanya satu kecamatan di Kota Yogyakarta 
yang melakukan salah input data berupa mengklasifikasikan PUS yang menggunakan KB 
modern menjadi KB tradisional, penggunaan kontrasepsi kondom dianggap bukan KB 
modern, dan banyaknya PUS yang menganggap penggunaan kontrasepsi adalah hal pribadi 
sehingga tidak terbuka saat dilakukan pendataan seperti PUS yang tidak mengaku 
menggunakan kondom karena dinilai tabu.  Hal ini tertuang dalam kutipan wawancara 

dibawah ini 
“kalau bicara tentang KB di Kota Yogyakarta ini memang ada tren kenaikan unmet 
need di tiga wilayah PUS miskin Kota Jogja. Menariknya ternyata pernah kita 
temui satu kecamatan salah input data kadernya jadi alasan tidak berKB itu karena 
tidak ingin punya anak lagi tetapi dia juga pakai IUD atau suntik….. trus banyak 
juga masyarakat yang malu-malu saat ditanya kader pakai KB apa, mungkin 
karena mereka merasa ini hal pribadi dan tabu diomongkan, apalagi kalau tentang 

kondom, banyak sekali yang tidak mengaku pakai kondom bilangnya tidak pakai 

KB gitu.” (Informan 1)  
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Karakteristik pengguna KB tradisional di Kota Yogyakarta sering dilatar belakangi oleh 
persepsi keagamaan. Dimana di Kota Yogyakarta masih banyak ditemui kelompok-
kelompok agama tertentu yang tidak memperbolehkan penggunaan kontrasepsi modern 

untuk mengatur kelahiran. Hal ini masih ditemukan di Kecamatan Mantrijeron, Kota Gede, 
Keraton, dan Ngampilan. Meskipun begitu, informan menyatakan bahwa beberapa anggota 
kelompok tersebut tetap menggunakan kontrasepsi modern secara sembunyi-sembunyi. 
Selain dikarenakan paham agama, kelompok masyarakat yang menggunakan KB tradisional 
di Kota Yogyakarta adalah kelompok masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dan 
pekerjaan tetap, mereka beranggapan bahwa KB tradisional dapat membantu mencegah 
kehamilan secara aman tanpa efek samping. Dengan level ekonomi yang tinggi, mereka 

merasa mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya sehingga memilih untuk tidak 
menggunakan kontrasepsi modern. Hal ini tertuang dalam kutipan berikut ini 

“kalau karakteristik KB tradisional di Kota Jogja itu memang kebanyakan karena 
kepercayaan, kepercayaan agamanya. Ada kelompok-kelompok agama tertentu 
yang tidak boleh pakai KB…. Ya biasanya memang mereka punya ikatan kuat 
dengan pemimpinnya. Meskipun beberapa ada yang sembunyi-sembunyi pakai KB 
modern tapi gak berani bilang gitu.” (Informan 1) 

“hambatan yang kami rasakan adalah paham agama yang terlalu kuat jadi PUS 
punya keyakinan KB tradisional paling pas digunakan untuk mencegah 

kehamilan.” (Informan 2) 
“kelompok dominan itu malah mereka yang pendidikannya tinggi sama sudah 
punya pekerjaan tetap. Jadi mereka mikirnya KB tradisional itu paling enak supaya 

gak hamil apalagi karena tanpa ada efek sampinya, jadi lebih aman.” (Inoforman 

3) 

 
Dampak Penggunaan KB Tradisional 
Seluruh informan memiliki persepsi yang sama bahwa penggunaan KB tradisonal dapat 
menyebabkan terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada PUS. Akan tetapi dampak ini 
dapat dihindari jika PUS menggunakan KB tradisional secara konsisten dan memiliki 
komitmen yang kuat dengan pasangan. Hal yang sering terjadi adalah, PUS menggunakan 
KB tradisional secara tidak konsisten.  

“kalau bicara tentang dampak yang ditimbulkan dari penggunaan KB tradisional 
ya dampaknya relatif. Kenapa relatif? Karena pakai KB tradisional sebenarnya 
bukan jadi masalah kalau digunakan konsisten dan komitmen kuat sama 

pasangan.” (Informan 2) 

 
Upaya Menurunkan Penggunaan KB Tradisonal 
Stakeholder KB telah melakukan beberapa upaya yang bertujuan untuk menurunkan angka 

penggunaan KB tradisional di Kota Yogyakarta. Upaya tersebut antara lain berupa 
memperkuat komunikasi informasi edukasi (KIE) KB, meningkatkan pemasangan KB pasca 
salin yang ditargetkan terlaksana tahun 2020, dan penjaringan peserta baru KB melalui 
posyandu.  
Upaya memperkuat KIE KB yang dilakukan antara lain berupa penyuluhan metode 
kontrasepsi modern pada kelompok-kelompok agama tertentu bekerjasama dengan Forum 
Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sehat dan Kependudukan (FAPSEDU). Terdapat 

KIE pada pasangan usia subur (PUS) pengguna KB tradisional pada masing-masing 
kelompok agama dengan pendekatan kepada pemimpin kelompok. Dalam upaya ini, KIE 
yang ditekankan bukanlah berupa penggunaan kontrasepsi modern untuk menjarangkan 
kehamilan melainkan berupa penggunaan kontrasepsi modern untuk meningkatkan 
kesehatan reproduksi ibu. Hal ini dilakukan karena kelompok agama tersebut menolak 
semua upaya yang berkaitan dengan menjarangkan atau menghentikan kehamilan. Selain 
kelompok agama, pemberian KIE juga ditekankan pada kelompok PUS baru dan PUS 

menjelang menopause dengan jumlah anak dua orang. Penguatan KIE juga dilakukan pada 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  164 

kelompok KB pria. Upaya peningkatan penggunaan KB pria ini juga disertai dengan 
pemberian reward berupa dana sebesar Rp 1.000.000,00 untuk peserta KB mantap pria. 

Upaya lain yang berkaitan dengan KIE KB adalah penyampaian KB modern menggunakan 

media sosial yang dibedakan berdasarkan karakteristik sasaran KB seperti tingkat sosial 
ekonomi. Informan triangulan mengaku mendapatkan informasi mengenai KB tradisional 
dari teman dan tetangga melalui obrolan sehari-hari. Hal ini disampaikan oleh informan 
dalam kutipan wawancara berikut ini 

“PKB sudah bekerjasama dengan FAPSEDU, malah ketua FAPSEDU itu anggota 
MUI tetapi tetap sulit menjangkau masyarakat di wilayah Jogokaryan…. Kami 
edukasi juga ke semua lapisan masyarakat yang kelompok agama maupun ke PUS 

baru.” (Informan 3) 
“kami tetap kasih informasi kalau KB tradisonal punya tingkat kegagalan tinggi 
karena lebih rumit dibandingkan KB mekanik. Misalnya kalai pakai kalender 
maka PUS harus disiplin untuk mencatat masa subur jadi butuh komitmen yang 

kuat sekali.” (Informan 2) 
“taunya info KB dari teman-teman mbak, kadang ya dari tetangga juga lewat 
obrolan kita sehari-hari kalo ketemu saja jadi lebih ke mulut ke mulut saja.” 

(Informan triangulan) 
Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan penggunaan KB tradisonal adalah 
melakukan penjaringan PUS di posyandu yang dilakukan oleh kader kesehatan setempat. 
Upaya jangka panjang yang akan dilakukan oleh stakeholder KB untuk meningkatkan 

penggunaan alat kontrasepsi modern adalah dengan menggalakan pemasangan KB pasca 
salin, yang ditargetkan dapat terimplementasi di tahun 2020. Upaya ini dinilai paling efektif 
untuk mengurangi angka unmet need dan mengurangi penggunaan KB tradisional.  

“ada juga program yang kami targetkan di tahun 2020 itu menggalakan KB pasca 
salin untuk post-plasenta. Karena KB pasca salin ini yang sebenarnya paling efektif 
untuk menurunkan unmet need dan KB tradisonal, dan lagi lebih efisien karena 
pemasangannya sekalian pas dibuka saat melahirkan.”(Informan 1). 

 
Tantangan dalam menurunkan Penggunaan KB Tradisonal 

Tantangan yang dihadapi oleh stakeholder KB dalam menurunkan angka penggunaan 

KB tradisonal berkaitan dengan promosi KB di berbagai media, khususnya media sosial. 
Dalam media sosial, tantangan muncul dari bagaimana cara stakeholder KB dapat 

menyajikan konten yang menarik sehingga dapat diterima oleh setiap kalangan. Konten 
menarik dalam media sosial dinilai penting karena proses promosi metode kontrasepsi 
modern dengan mengundang sasaran kesuatu tempat dinilai tidak lagi efektif. Partisipasi 
PUS dalam hal ini dinilai rendah karena peserta yang menghadiri acara penyuluhan 

didominasi oleh kader kesehatan bukan PUS sebagai sasaran.   

“Sering ada acara mengumpulkan unmet need tapi gak berhasil. Karena yang 
datang ya orang itu lagi itu lagi. Malah seringnya yang dateng adalah kader 

kesehatan daerah situ bukan PUS sasaran kitanya.” (Informan 1) 

Tantangan lain terkait promosi KB guna menurunkan angka penggunaan KB 
tradisional pada PUS dari kelompok agama yang memiliki faham agama sangat kuat 

menolak atau tidak memperbolehkan digunakannya alat kontrasepsi. Dalam kelompok 
tersebut, pemimpin kelompok memegang peranan besar dalam menjalin ikatan dengan 
anggotanya termasuk dalam menanamkan paham tidak boleh digunakannya metode 
kontrasepsi modern untuk mengatur kehamilan. Tantangan lain muncul dari PUS baru yang 
sudah sangat yakin mampu mengatur jarak kehamilan mereka sendiri dengan KB tradisional 
sehingga menolak adanya KIE tentang KB modern, seperti yang dikatakan oleh informan 2. 
Informasi tersebut dibenarkan oleh informan triangulan yang merasa yakin tidak akan 

mengalami kegagalan KB tradisional.  



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  165 

“bertemu PUS baru dan memberikan edukasi, tapi seringkali kami menghadapi 
PUS baru terutama suaminya yang memberikan pernyataan “kami sudah bisa 
mengatur jarak kehamilan kami sendiri.” Jadi mereka menolah untuk diberikan 

edukasi KB modern lebih lanjut.” (Informan 2) 

“gak takut untuk gagal KB karena ya saya bisa mencegah kehamilan pakai cara 
begini sudah lama. Lagian ya saya nyaman pakai metode KB begini (coitus 

interuptus) lebih praktis.” (Informan triangulan) 

 

Pembahasan 
Upaya penjarakan kelahiran merupakan intervensi kesehatan bagi perempuan untuk 
meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Secara konsisten terdapat probabilitas 
kelangsungan hidup yang lebih tinggi untuk anak-anak dari ibu yang menggunakan 
kontrasepsi modern (Bitew & Nyarko, 2019). Hasil penelitian ini terdapat kesamaan dengan 
penelitian di Somalia mengenai peran dari pemimpin agama dalam penggunaan kontrasepsi 
modern. Pemimpin agama memegang peranan yang besar dalam menerima ataupun 
menolak penggunaan alat kontrasepsi. Pemimpin mengizinkan penggunaan metode MAL 

dan senggama terputus untuk mengatur kelahiran karena dinilai tidak memberikan efek 
bahaya bagi kesehatan perempuan, sementara penggunaan kondom dianggap sebagai 
kecenderungan megizinkan hubungan seksual diluar pernikahan. (Egeh, Dugsieh, 
Erlandsson, & Osman, 2019). 
Dalam penelitian ini diketahui bahwa kelompok yang dominan menggunakan KB 
tradisional adalah masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi dan status sosial ekonomi 
menengah keatas. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian milik Andini yang 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi mendorong seseorang untuk 
menjadi akseptor KB (Andini, Asfriyati, & Fitria, 2013). Hasil penelitian milik Rios-
Zertuche juga menemukan bahwa penggunaan alat kontrasepsi yang rendah ditemukan di 
daerah miskin sehingga sangat diperlukan pengembangan layananan kontrasepsi pada 
penduduk etnik asli, pendidikan rendah, kemiskinan yang ekstrim, PUS yang tidak memiliki 
jaminan kesehatan, dan remaja (Rios-Zertuche et al., 2017). Berdasarkan hasil temuan di 
lapangan, perbedaan ini dapat disebabkan oleh PUS dengan tingkat pendidikan tinggi 
cenderung memiliki pekerjaan tetap dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi pula. Hal ini 
yang mendorong PUS merasa mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak-anaknya 
sehingga tidak memiliki kekhawatiran jika kontrasepsi tradisional yang digunakannya 
mengalami kegagalan.   

Komunikasi di tingkat individu, keluarga, masyarakat, dan media massa berperan 
penting dalam pengambilan keputusan dibidang kesehatan reproduksi, sehingga upaya 

stakeholder KB untuk melakukan KIE menggunakan media sosial dengan menyesuaikan 

kelompok sasaran dinilai tepat dalam mempromosikan metode kontrasepsi modern (Putri et 
al., 2019). Hal ini disebabkan oleh media massa memiliki peran dalam mempengaruhi sikap 
PUS terhadap keikutsertaan berKB. Promosi menggunakan media sosial atau media massa 
melalui tokoh agama atau masyarakat dan kader KB dapat menjadi salah satu wahana untuk 
penyampaian informasi KB (Sumariati, Susilastuti, & Hadna, 2013). Penggunaan media 
massa atau media sosial untuk mempromosikan KB modern bagi anggota kelompok tertentu 

yang menolak penggunaan KB modern sangat diperlukan karena menurut Sedlander, media 
massa juga dapat berfungsi sebagai agen perubahan eksternal yang dapat melemahkan 
norma kolektif pada perilaku individu untuk menggunakan kontrasepsi. Norma kolektif 
dalam hal ini dapat dikaitkan dengan norma yang dipegang oleh kelompok-kelompok 
tertentu terkait pelarangan penggunaan KB modern (Sedlander & Rimal, 2019). Sebuah 
penelitian menemukan bahwa keamanan finansial yang rendah serta keyakinan agama bisa 
menjadi alasan keharusan kuat bagi perempuan untuk menggunakan kontrasepsi (Arousell, 

Carlbom, Johnsdotter, & Essén, 2019). Hal ini dapat terwujud dengan adanya KIE yang 
mendukung. 
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Penyampaian KIE KB juga memerlukan strategi pengulangan (redundancing) untuk 

mengingatkan masyarakat akan pentingnya program KB. Pembuatan desain media yang 
tepat dalam mengkampanyekan program KB perlu memperhatikan kesesuaian antara jenis 

media dengan karakteristik geografis, waktu, dan jenis kontrasepsi. Hal ini juga yang 
mendasari diperlukan adanya model promosi KB tersendiri bagi kelompok wanita 
berpendidikan tinggi (Sumariati et al., 2013). Penyampaian KIE KB juga harus diberikan 
kepada wanita secara pribadi (Ponce de Leon et al., 2019). Selain itu, layanan keluarga 
berencana yang rahasia dan komprehensif harus menjadi prioritas khususnya bagi WUS 
muda (Frost & Lindberg, 2019). Diperlukannya model promosi KB tersendiri ini diperkuat 
oleh pernyataan dari informan kunci yang mengharapkan konten menarik KIE di sosial 

media mampu menjaring peserta baru KB khususnya wanita dengan tingkat sosial ekonomi 
tinggi.  

 

Kesimpulan 

Karakteristik pengguna KB tradisional di Kota Yogyakarta sering dilatarbelakangi 
paham keagamaan yang tidak mengizinkan penggunaan kontrasepsi modern, dan WUS 

dengan status sosial ekonomi tinggi. Penggunaan KB tradisonal dapat menyebabkan 
terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada PUS. Akan tetapi dampak ini dapat dihindari 
jika PUS menggunakan KB tradisional secara konsisten dan memiliki komitmen yang kuat 
dengan pasangan. Upaya stakeholder KB untuk menurunkan KB tradisional adalah 
memperkuat komunikasi informasi edukasi (KIE), meningkatkan KB pasca salin, dan 
penjaringan peserta baru KB. Penjaringan peserta KB baru melalui penyampaian KIE 
dengan mengundang PUS ke suatu tempat dinilai tidak lagi efektif karena partisipasi 

kehadiran PUS sangat rendah, oleh karena itu diperlukan strategi KIE melalui media sosial 
dengan konten menarik yang menyesuaikan karakteristik sasaran. 
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Urgensi Persen (Pemeriksaan Pasien) Mobile Dan Aksesibilitas Masyarakat 

Dalam Memperoleh Pelayanan Kesehatan Yang Optimal  
 

Widi Astuti, PPSDM Kemendagri DIY, widynietz@gmail.com 

 
Abstrak 

 
Kesehatan adalah kebutuhan penting bagi masyarakat. Masyarakat yang sehat akan dapat 
mewujudkan bangsa yang sehat. Selama ini masih banyak masyarakat yang belum bisa menjangkau 
pelayanan kesehatan secara optimal di semua level pelayanan kesehatan. Tak terkecuali di tingkat 

kecamatan, banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. 
Salah satu penyebabnya adalah jauhnya jarak antara tempat tinggal mereka dengan Puskesmas. 
Persen (Pelayanan Pasien) Mobile adalah salah satu inovasi layanan kesehatan yang diharapkan 
mampu menjawab masalah tersebut. Inovasi ini merupakan gagasan kreatif dari penulis yang muncul 
atas fenomena yang penulis temui di tempat layanan kesehatan tingkat kecamatan (Puskesmas). Pada 
saat itu terlihat pasien lansia yang dalam kondisi sakit harus ikut antre dengan pasien lain. Dengan 
Persen Mobile masyarakat, terutama para lansia  tidak perlu datang ke Puskesmas, sebaliknya petugas 

kesehatan dari Puskesmas yang akan datang ke rumah mereka. Konsep ini merupakan bentuk 
tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Hal ini 
sesuai dengan pasal 5 ayat (2) butir b  Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1998 tentang 
Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menyebutkan  bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan 
kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan soaial yang meliputi pelayanan 
kesehatan. 

 

Kata Kunci: Persen (Pemeriksaan Pasien) Mobile, aksesibilitas, lansia 

 

Pendahuluan 

       Pada suatu kesempatan, penulis berkunjung ke sebuah Puskesmas untuk berobat. Waktu 
menunjukkan pukul 09.00. Tak dinyana, pengujung begitu banyak. Ruang tunggu pasien 
terlihat sudah penuh. Dalam benak bertanya, “pukul berapa mereka datang?”. Setelah 
mendaftar, penulis lalu mengantre di depan ruang periksa bersama pengunjung yang lain. 
Terlihat oleh penulis suasana yang membuat hati begitu sedih. Beberapa pasien lansia, 
tampak mengantre di tengah-tengah mereka. Sesekali mereka tampak merintih lirih 
menahan sakitnya. Beruntung mereka diantar keluarganya Ini adalah fenomena nyata yang 
harus dicarikan solusinya agar mereka terlayani dengan optimal. Pelayanan yang baik 

adalah hak mereka. 

       Tentang Pelayanan Publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik. Dalam pasal-pasalnya telah jelas diatur hal-hal terkait dengan 
pelayanan yang menjadi hak mereka. Ke-62 pasalnya cukup jelas uraiannya, mulai dari 
ketentuan umum hingga mulai atau masa berlakunya. Bahkan telah dilengkapi dengan 
penjelasan-penjelasan pasal demi pasal. Dengan demikian, mestinya tidak terjadi lagi 
permasalahandi masyarakat akibat dari pelayanan publik tersebut. Benarkah demikian? 

Tidak, realitanya masih banyak masalah yang berkaitan dengan pelayanan publik, yang jika 
dilihat masyarakatlah yang paling merasakan dampaknya, terutama masyarakat kecil. 
Sebagaiman yang telah ditulis dalam bagian sebelumnya, pelayanan dalam bidang kesehatan 
misalnya, banyak masyarakat yang belum terlayani dengan optimal. Jika ini terus terjadi bisa 
mengakibatkan munculnya gangguan mengingat tuntutan pelayanan masyarakat terhadap 
pelayanan kesehatan saat ini cukup tinggi dan tipe atau karakter mereka pun cukup 
bervariatif. 

mailto:widynietz@gmail.com
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       Sebagaimana diketahui, saat ini dunia tengah berada di era revolusi industri 4.0. Era 
revolusi industry 4.0 sering diidentikkan dengan era revolusi digital dan era disrupsi 
teknologi yang memiliki karaketristik berbeda dengan era sebelumnya. (Kasih, 2019). 

       Dilihat dari asal katanya, revolusi industri berasal dari kata revolusi dan industri. 
Revolusi industri secara sederhana artinya adalah perubahan spektakuler dan cepat  
terhadap cara manusia menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa. 

       Penggunaan teknologi informasi digital yang canggih menandai masuknya dunia ke era 
revolusi industri 4.0. Hal ini mempengaruhi kehidupan dunia secara menyeluruh. Teknologi 
informasi menjadi bagian penting dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Semua 
aktifitas hampir tersistem secara online. Alat-alat yang canggih dan pemanfaatan robot 
sudah menjadi piranti utamanya. Semua itu diharapkan dapat mendukung layanan 
kebutuhan masyarakat secara mudah dan cepat. (Wiryanto, 2019). 

       Dalam perkembangannya saat ini, terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, 
internet menjadi kebutuhan manusia untuk menjalankan berbagai aktifitasnya. Bidang 
pendidikan, ekonomi, budaya, pertahanan negara, dan lain-lain memanfaatkan internet. 
Semua serba online. Namun demikian, penggunaan internet memunculkan permasalahan 

tersendiri. Bak dua mata pisau, internet bisa menguntungkan atau berdampak positif, namun 
sekaligus bisa merusak tatanan hidup manusia. Dalam posisi ini, perlu kearifan agar dampak 
negatif dari internet dapat diminimalisir. Namun begitu, kemajuan iptek yang terjadi saat ini 
harus mendatangkan manfaat bagi masyaraka, itu adalah kuncinya. 

       Oleh karena itu, dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan, pada era revolusi industri 
4.0 ini, perlu diselenggarakan tata kelola pemerintahan yang penuh dengan inovasi, 

transparan, namun adaptif. Dalam konteks pelayanan publik misalnya, menjadi sebuah 
keharusan adanya pelayanan yang cepat, tidak berbelit-belit, mudah dijangkau, dan tidak 
diskriminatif. Persen (Pemeriksaan Pasien) Mobile diharapkan dapat menjadi terobosan atau 

alternatif dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, terutama bagi kaum 
lansia, dengan menerapkan konsep-konsep pelayanan tersebu. Lebih dari itu, Persen Mobile 
dapat dijadikan upaya pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 
yang baik. 

 

Pembahasan 

Urgensi  Persen (Pemeriksaan  Pasien) Mobile 
       Tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 

bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diselenggarakan 
pembangunan nasional di seluruh bidang kehidupan yang dilaksanakan secara terarah, 
terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Tak terkecuali di bidang kesehatan, 
pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional 
yang diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat 
bagi seluruh masyarakat agar dapat diwujudkan derajat kesehatan yang optimal. Oleh 

karena itu, pemerintah harus berupaya agar pembangunan bidang kesehatan bisa dirasakan 
oleh seluruh rakyat. Salah satu bentuk nyata tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini dapat 
dilihat dari pemberial layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Di tangan 
pemerintah inilah akan terlihat bagaimana keseriusan dalam mengatur dan melayani 
kebutuhan dasar masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan. 
       Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, pelayanan di sektor publik harus mengarah 
kepada prinsip makin mudah, murah, merata, dan cepat dijangkau oleh masyarakat. Setiap 
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penyelenggara Negara berkewajiban unuk menyelenggarakan pelayanan publik yang 
berkualitas. (Anggraeny, 2013) 
       Terkait dengan pelayanan dalam bidang kesehatan, pemerintah telah membangun 

Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat hampir di setiap kecamatan di seluruh wilayah  
Indonesia. Hal ini bertujuan agar permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat dapat 
teratasi dengan mudah dan cepat. Dibangunnya Puskesmas dalam layanan kesehatan 
masyarakat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yang berbunyi “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen 
yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”. 
       Pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan tingkat pertama 
pemerintah daerah yang bergerak di bidang kesehatan secara holistik, yaitu preventif, 
promotif, kuratif dan rehabilitatif. Sesuai dengan Bab I pasal 1 Permenkes No.75 tahun 2014 
tentang Puskesmas,  disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya, Puskesmas melakukan 
upaya kesehatan yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Upaya Kesehatan 
Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Upaya Kesehatan 

Perorangan (UKP) adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan 
kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, 
pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan. UKM 
adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan 
masyarakat. Puskesmas merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka 
pemberian pelayanan kesehatan yang terbaik kepada masyarakat. 

       Selanjutnya, peran Puskesmas dalam kegiatan UKM, cakupan wilayah  kerjanya tidak 
terbatas dalam lingkup di Puskesmas saja. Cakupan layanan menjadi lebih luas, yaitu di 
wilayah kecamatan dimana Puskesmas itu ada. Segala sesuatu yang terkait dengan 
kesehatan masyarakat di wilayah kecamatan tertentu menjadi tanggung jawan Puskesmas 
tersebut. Dalam realitanya masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan dari 
Puskesmas, salah satu penyebabnya adalah letak tinggal yang jauh dari Puskesmas. 
       Selain itu, sulitnya masyarakat mengakses layanan kesehatan disebabkan oleh birokrasi 

yang berbelit-belit dan adanya previlage tertentu di kalangan masyarakat. Untuk itu 
diperlukan kesadaran di semua aparat pemerintah akan fungsinya sebagai abdi masyarakat 
yang bertugas untuk melayani, bukan untuk dilayani. (Neng Kamrni, 2011) 
       Untuk itulah, di tingkat kecamatan Persen Mobile diperlukan kehadirannya. Pada tahap 
awal, Persen Mobile ditujukan untuk para kaum lansia. Secara sederhana, konsep Persen 
Mobile adalah melaksanakan pemeriksaan pasien dengan model terbalik. Jika selama ini, 
pasienlah yang datang ke Puskesmas untuk berobat, maka dengan Persen Mobile, para 

petugas medislah yang datang berkunjung ke masyarakat yang tengah sakit. Budaya lama 
dalam pelayanan publik, khususnya dalam bidang kesehatan yang tidak berpihak kepada 
rakyat harus ditinggalkan. 
       Sebagai sebuah inovasi dalam bidang pelayanan kesehatan, Persen Mobile sesuai 
dengan Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang secara 
jelas terdapat dalam pasal dan ayat berikut ini. 
1. Pasal 1 ayat 4. 

Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban 
dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, 
cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.  

2. Pasal 4 butir j, k, dan l 
Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan : 

a. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; 

b. ketepatan waktu; dan 
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c. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

3. Pasal 29 ayat 1 

Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada 
anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

       Persen Mobile merupakan ide atau gagasan pikir penulis yang dilandasi oleh adanya 
harapan agar pelayanan kesehatan untuk masyarakat, terutama bagi para lansia dapat 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin di lingkup Puskesmas. Gagasan pikir penulis tentang 
Persen Mobile dapat disebut sebagai inovasi karena di dalamnya terdapat hal-hal baru yang 
selama ini belum dilaksanakan, dan jika dilihat dari sisi manfaat memang sangat membantu 

masyarakat. Secara singkat dapat disebutkan bahwa inovasi adalah sebuah gagasan baru, 
yang baru diterapkan oleh suatu organisasi untuk mengawali dan memperbaiki produk atau 
proses dan jasa yang memberikan keuntungan, baik bagi perorangan, kelompok, maupun 
masyarakat luas. (Anggraeny, 2013) 
       Berbeda dengan inovasi di sektor swasta, inovasi di sektor publik lebih menekankan 
kepada aspek perbaikan dari kegiatan yang dihasilkan. Dalam hal ini pemerintah dituntut 
untuk memberikan layanan lebih cepat, efektif, efisien, murah, berkualitas, dan terjangkau 

oelh masyarakat. (Anggraeny, 2013) 
       Oleh karena itu, sebagai bentuk nyata  pelayanan kesehatan terhadap lansia, pemerintah 
telah mencanangkan gerakan pelayanan kesehatan bagi para lansia melaui beberapa jenjang, 
yaitu di tingkat dasar yaitu di Puskesmas (first health service) dan di tingkat lanjut di rumah 
sakit, baik bagi mereka yang sedang sakit ringan  maupun untuk mereka yang sehat demi 
menjaga kesehatan. (Syahid, 2015) 
       Sebagai sebuah gagasan pemikiran kreatif, Persen Mobile merupakan salah satu inovasi 

di sektor publik. Ini sesuai dengan pendapat dari Suwarno dalam bukunya yang berjudul 
Inovasi di Sektor Publik. Menurut Suwarno,  bahwa inovasi di sektor publik merupakan sebuah 

media breakhthrought untuk mengatasi kemandekan dan kebuntuan organisasi di sektor 
publik. Karakteristik dari sistem publik yang terlalu rumit, mengunci, dan diskriminatif harus 
dihilangkan. (Suwarno Y. , 2008)  
       Disamping itu, penulis terinspirasi oleh pelayanan kesehatan Gancang Aron, sebuah 

inovasi layanan kesehatan yang dijalankan oleh Pemkab. Banyuwangi. Sebagaimana dalam 

Gancang Aron, Persen Mobile adalah konsep pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
dengan model terbalik, berbeda dengan pelayanan kesehatan yang lazim dilaksanakan 
selama ini. Jadi, jika selama ini masyarakat yang yang datang ke Puskesmas, maka dalam 
Persen Mobile petugas kesehatan dari Puskesmaslah yang akan mendatangi masyarakat 
yang memerlukan. Fungsi utama dari pelayanan ini adalah adanya aksesibilitas atau 
kemudahan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan 
pernyataan Yudi Latif dalam Buku Revolusi Pelayanan Publik  yaitu “Negara Indonesia yang 

diharapkan oleh masyarakat  adalah Negara pelayan (pengurus). Semangat kebersamaan 
atau gotong royong syang menjadi nilai inti Pancasila ditujukan untuk memberikan  
pelayanan sebaik mungkin demi mencapai tujuan nasional. Untuk itu, setiap warga dan 
penyelenggara negara harus memiliki mental, kecakapan, dan integritas melayani. (Mukhlis, 
2018). 
       Tentang batasan usia lansia, dalam bab I pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 

tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia disebutkan bahwa lanjut usia adalah 
seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lebih lanjut, dalam Bab 
III pasal 5 ayat (2) butir b disebutkan bahwa  sebagai  dan penghargaan kepada lanjut usia 
diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang salah satunya adalah 
mendapatkan pelayanan kesehatan. Adanya regulasi tersebut cukup memperkuat perlunya 

layanan mobile dari petugas kesehatan ketika seorang lansia tengah memerlukan 
pemeriksaan kesehatannya. Ini bisa dimengerti, ketika seseorang memasuki masa lanjut usia 

akan dibarengi dengan menurunnya kemampuan akal dan fisiknya sehingga perlu adanya 
bantuan dari orang-orang di luar dirinya untuk membantu jika suatu saat dirinya ada 
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masalah yang dengan kesehatannya. Konsep pelayanan kesehatan bagi para lansia secara 
mobile diharapkan mampu menempatkan mereka untuk siap menjalani kehidupan  dalam 
tahapan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. (Martono HH, 2004) 

 

Mekanisme Persen Mobile 
Mekanisme berasal dari bahas Yunani “mechane” yang berarti alat, instrument,  mesin 
pengangkat beban, perangkat, dan peralatan untuk membuat sesuatu. Dapat dijelaskan juga, 
mekanisme adalah: 
1. Keterkaitan antar bagian yang satu dengan lainnya dalam keseluruhan atau sistem yang  

tanpa disengaja menghasilkan kegiatan  sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

2. Semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk 
menjelaskan mesin-mesin tanpa bantuan intelegensi sebagai suatu sebab atau prinsip 
kerja. 

3. Gejala alam bersifat fisik dan dapat dilihat dari perubahan material atau materi yang 
bergerak. (Bagus, 1996) 

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mekanisme adalah 
cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya). 

Dari teori-teori tersebut dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah sistem, prinsip kerja, 
atau rangkaian kerja sebuah organisasi untuk melaksanakan fungsi-fungsi bagian sesuai 
dengan tujuan. Adapun mekanisme pelaksanaan Persen Mobile adalah sebagai berikut. 

1. Pihak Puskesmas mengadakan sosialisasi tentang Persen Mobile secara intensif kepada 
masyarakat. 

2. Puskesmas menyiapkan tenaga medis yang akan ditugaskan dalam Persen Mobile beserta 

alur pelayanan yang dituangkan dalam SOP. 
3. Masyarakat (lansia) yang memerlukan pemeriksaan dari petugas medis Puskesmas 

melakukan pendaftaran melalui media whatsApp sehari sebelumnya. Ini dimaksudkan 
untuk memberi kesempatan kepada petugas di Puskesmas untuk menyiapkan semua 
peralatan yang diperlukan dalam Persen Mobile. Pada hari berikutnya petugas dari 
Puskesmas mendatangi rumah pasien untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. 

     Agar lebih jelas, mekanisme Persen Mobile dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1. Mekanisme Persen (Pemeriksaan Pasien) Mobile 

 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  173 

       Model pelayanan kesehatan tersebut memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan 
model pelayanan kesehatan pada umumnya, terutama dilihat dari sisi penerima layanan atau 
pasien. Pasien bisa menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan demikian pelayanan 

menjadi lebih efisien dan efektif. Aksesbilitas pasien dalam memperoleh pelayanan 
kesehatan cukup signifikan. Hal ini sesuai dengan tugas pemerintah dalam memberikan 
layanan kesehatan serta perlindungan kesehatan kepada masyarakat, terutama jika 
pelayanan kesehatan tidak dapat dijangkau secara langsung oleh masyarakat. (Neng 
Kamrni, 2011) 

       Dengan Persen Mobile aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan 
kesehatan menjadi optimal. Model pemeriksaan semacam ini tentu memerlukan 

penambahan anggaran maupun tenaga. Namun, hal ini semestinya tidak menjadi hambatan 
bagi pemerintah untuk mewujudkannya, mengingat pelayanan kesehatan merupakan salah 
satu hak yang harus diterima oleh masyarakat. Oleh kerena itu, melihat betapa 
bermanfaantnya Persen Mobile ini, jika suatu saat dilaksanakan, pemerintah perlu 
memberikan kebijakan yang nantinya dapat mempermudah dan memperlancar proses 
pelaksanannya. Bahkan dalam waktu berikutnya, perlu diupayakan agar Puskesmas cukup 
dijadikan sebagai tempat pelayanan pasien rawat inap saja. Untuk masyarakat yang 

memerlukan pemeriksaan dan pengobatan tidak perlu antre memeriksakan diri ke 
Puskesmas melainkan sebaliknya, masyarakat cukup menanti petugas dari Puskesmas  yang 
akan datang di rumah mereka. 

 

Kesimpulan 

       Saat ini kita tengah berada di era revolusi industri 4.0. Teknologi informasi menjadi 
penanda masuknya era ini. Segala aktifitas manusia berbasis teknologi. Dalam bidang 
pelayanan publik juga dituntut mengikuti gencarnya revolusi industri 4.0, dimana 
masyarakat memiliki tuntutan pelayanan yang serba cepat, efektif, efisien, dan aksesibilitas 
dalam memperoleh layanan. Persen Mobile adalah inovasi pelayanan kesehatan yang 
ditujukan kepada masyarakat, terutama lansia dengan konsep berbeda dari pelayanan 
kesehatan yang ada selama ini, yaitu dengan model terbalik, petugas kesehatan dari 

Puskesmas yang mendatangi pasien di rumahnya. Dengan Persen Mobile diharapkkan dapat 
meningkatakan aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang 
optimal. 

       Selanjutnya, agar pelayanan kesehatan tersebut dapat terealisasi dengan baik, penulis 
memberikan dua saran, yaitu:  

1. Persen Mobile segera dilaksanakan di beberapa Puskesmas sebagai pilot project. 

2. Jika memungkinkan, petugas kesehatan yang mendatangi pasien dan malukakan 
pemeriksaan tidak sebatas perawat, melainkan dokter Puskesmas. 

3. Pemerintah hendaknya memfasilitasi berbagai penelitian yang berkaitan dengan  
pelayanan kesehatan, termasuk model Persen  Mobile agar ke depan dapat dihasilkan 
konsep-konsep yang sejalan dan lebih representatif sehingga dalam penerapannya 
menjadi lebih mudah. 
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Pengaruh Dukungan Petugas Penyuluh  Keluarga Berencana Terhadap 

Kelangsungan Ber-KB Pada Pasangan Usia Subur  

di Kampung KB Desa Singasari 
 

Dina Indriyanti, Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang, E-Mail: dinaindriyanti26@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Penelitian-penelitian terdahulu banyak membahas tentang hubungan dan pengaruh dukungan suami  
dan kader terhadap tingkat kepesertaan keluarga berencana di beberapa wilayah. Namun pada 

penelitian ini penulis fokus melihat pengaruh dukungan petugas penyuluh keluarga berencana di satu 
lokus kampung KB terhadap motivasi untuk menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang  pada 
pasangan usia subur yang sebagian besar adalah usia potensial reproduksinya tinggi. Inti dari 
pembentukan keluarga kecil adalah perkawinan dan pengaturan kelahiran, sementara pengaturan 
kelahiran melalui pemakaian kontrasepsi ditentukan oleh 3 hal yaitu tingkat kesertaan, tingkat 
kelangsungan KB dan efektifitas kontrasepsi dalam ber-KB. Maka tujuan penelitian ini adalah 
mengetahui pengaruh dukungan petugas penyuluh keluarga berencana terhadap kelangsungan ber-KB 

pada pasangan usia subur di kampung KB. Metode penelitian  adalah eksplanatori  dengan  
pendekatan  kuantitatif. Kontribusi studi tentang pengaruh dukungan petugas penyuluh keluarga 
berencana terhadap kelangsungan ber-KB adalah merupakan studi awal yang menjelaskan bahwa 
terdapat pengaruh dukungan petugas penyuluh keluarga berencana dalam mendukung akseptor tetap 
menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang terpilih dan tidak memutuskan menghentikan 
penggunaaannya yang dapat berdampak pada  laju pertumbuhan penduduk.   

 

Kata Kunci:  kelangsungan, keluarga berencana, motivasi 
 

Pendahuluan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 yang 
merupakan pelaksanaan tahap ketiga dari RPJPN 2005 - 2025 menegaskan, bahwa 
Pembangunan Nasional, baik sumber daya alam  maupun sumber daya alam tidak akan 

berhasil dengan baik tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat adalah pelaku 
utama pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban 
mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang peran serta 
masyarakat. Pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi 
dalam satu kesatuan langkah menuju terciptanya pembangunan nasional. Pembangunan 
nasional pada dasarnya bertujuan untuk membangun SDM yang berkualitas dan 
meningkatkan taraf hidup masyarakat dan bangsa dalam semua bidang kehidupan.  

Latar belakang lahirnya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia adalah adanya permasalahan 
kependudukan. Permasalahan kependudukan tersebut  adalah jumlah penduduk yang besar,  
laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, jumlah kematian penduduk, jumlah kelahiran 
penduduk dan mutasi penduduk. Kampung KB merupakan salah satu kegiatan prioritas 
sesuai dengan instruksi Presiden RI, sebagai bentuk investasi Program KB yang manfaatnya 

dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini diperlukan langkah 
koordinasi lintas sektor, terutama dalam integrasi kegiatan yang akan dilaksanakan di 
Kampung KB. Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk 
mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini 
lapangan. Kampung KB merupakan salah satu bentuk/model miniatur pelaksanaan total 
Program KKBPK secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan 
bersinergi dengan Kementerian/Lembaga, mitra kerja. Program pembangunan keluarga  

terakumulasi dalam KKBPK dengan empat pokok garapan yaitu pendewasaan usia 
perkawinan, pengaturan kelahiran, pemantapan ketahanan keluarga dan pemberdayaan 

mailto:dinaindriyanti26@gmail.com
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ekonomi keluarga serta pengendalian, pemantauan, pengamatan serta pembinaan penduduk 
yang merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. 

Membentuk keluarga kecil  yang diukur dengan rata-rata punya anak (Total Fertility 

Rate), merupakan langkah awal agar keluarga tidak mempunyai beban yang berat. 

Pembentukan keluarga kecil sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu perkawinan dan 
pengaturan kelahiran. Perkawinan yang menunjang pembentukan keluarga kecil ditentukan 
oleh usia dan pola perkawinan sedangkan pengaturan kelahiran melalui pemakaian 
kontrasepsi ditentukan oleh 3 hal yaitu tingkat kesertaan, tingkat kelangsungan KB dan 
efektifitas kontrasepsi dalam ber-KB.  

Ada 8 fungsi keluarga yaitu fungsi agama, fungsi sosialisasi/pendidikan, fungsi 
reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi kasih sayang, fungsi sosial budaya 
maupun pembinaan lingkungan. Pelaksanaan delapan fungsi keluarga tidak bisa hanya 
dilaksanakan masing-masing keluarga, akan tetapi ada keterkaitan antara satu keluarga 
dengan keluarga yang lain yang terhimpun dalam kesatuan di lingkungan terdekat. Itulah 
makna pembentukan Kampung KB masa kini dan masa yang akan datang. Dengan 
demikian tiga hakikat kampung KB adalah Kampung menjadi ikon KB sebagai media 

kampanye penyebaran program KB; Pembinaan kelangsungan ber KB yang sangat 
membantu terhadap penurunan angka kelahiran; dan Pemenuhan kebutuhan masyarakat 
melalui pendekatan pelayanan. Apabila dikaitkan dengan kondisi akhir-akhir ini, dimana 
TFR berdasarkan hasil SDKI selama dua periode, yaitu tahun 2002-2007 dan 2007-2012 
tidak berhasil diturunkan dan stagnan pada angka 2,6 anak per wanita, kemungkinan salah 
satu penyebabnya adalah tidak terbinanya kelangsungan ber-KB. Hal ini dikuatkan dengan 
faktor-faktor yang melemahkan program Kampung KB sehingga kemilau Kampung KB 

hampir kelam ditelan zaman. 

Dalam pengorganisasian kampung KB terdapat tujuh seksi yaitu seksi keagamaan, 
seksi pendidikan / sosialisasi, seksi reproduksi, seksi perlindungan, seksi kasih sayang, seksi 
social budaya, seksi pembinaan lingkungan . Seksi Reproduksi bertugas  memotivasi PUS 
untuk ber-KB, membina kelangsungan ber-KB, menyelenggarakan pembentukan, 
pembinaan dan pengembangan posyandu, membuat peta keluarga tiap RT, mendidik 
keluarga tentang kesehatan reproduksi dan reproduksi remaja, pembentukan Pusat Informasi 

dan Konseling  (PIK) Remaja dan kampanye.  Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), 
melaksanakan pelayanan KB, melaksanakan rujukan dan pengayoman medis, penyediaan 
alat kontrasepsi bagi yang tidak mampu, mengkordinasikan layanan dan pembinaan peserta 
KB dengan Dokter Bidan Swasta, pelayanan papsmear, pemeriksaan bumil dan imunisasi di 
Posyandu dan mengusahakan hal-hal yang dibutuhkan bidang reproduksi kepada 
pemerintah yang lebih atas (Desa, Kecamatan, Kabupaten dst). Pelaksanaan Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) selama ini 

belum berjalan optimal, terutama dalam aspek garapan pengaturan kelahiran dan 
pengelolaan kependudukan yang ditandai dengan masih tingginya angka Laju Pertumbuhan 
Penduduk, pernikahan usia dini dan  tidak terpenuhinya target capaian akseptor baru.  
Terkait dengan memotivasi PUS untuk ber-KB dan  membina kelangsungan ber-KB 
diperlukan petugas penyuluh KB yang kompeten dan dipercaya oleh masyarakat dalam 
memotivasi masyarakat. Maka petugas penyuluh KB  sebagai bagian dari penggerak 
kegiatan pembangunan (khususnya KB/KS) di lapangan diharapkan mampu melaksanakan 

fungsinya dengan baik. Salah satu sumber kesuksesan Program KKBPK adalah  adanya 
Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB dan para Tenaga Penggerak Desa/Kelurahan. 
Penyuluh KKBPK memiliki peran sebagai penggerak yang handal untuk masyarakat dalam 
memberikan dukungan pengelolaan dan pelaksanaan Program KKBPK. Dalam 
melaksanakan peran, tugas dan fungsinya, Penyuluh KKBPK mengacu pada  10 langkah 
mekanisme kerja yang jelas, yaitu langkah (1) Pendekatan Tokoh Formal; (2) Pendataan dan 
Pemetaan; (3) Pendekatan Tokoh Informal; (4) Pembentukan Kesepakatan; (5) Pemantapan 
Kesepakatan; (6) KIE kepada masyarakat; (7) Pembentukan Group Pelopor; (8) Pelayanan 
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KB; (9) Pembinaan Peserta KB; dan (10) Evaluasi, Pencatatan dan Pelaporan. Langkah 
Kerja tersebut menjadikan kunci keberhasilan para Penyuluh KKBPK untuk berkontribusi 
terhadap pembangunan di desa/kelurahan serta pembangunan nasional secara umumnya. 

Berdasarkan paparan diatas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian 
awal  tentang bagaimana pengaruh dukungan petugas  penyuluh KB terhadap motivasi 
kelangsungan untuk ber-KB  pada pasangan usia subur di Kampung KB Desa Singasari, 
dengan membandingkan antara dukungan petugas terhadap pasangan usia subur  sebelum 
dicanangkannya kampung KB  dan sesudah pencanangan kampung KB Desa Singasari. 
Penyuluh KB sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang kampung KB sebelum 
pencanangan kampung KB dilakukan dengan beberapa kegiatan yang menjadi  dasar 

pencanangan kampung KB.                                                                                 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran pengaruh dukungan 
petugas penyuluh KB terhadap motivasi kelangsungan ber-KB dalam hal ini motivasi untuk 
tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia subur di Kampung KB Desa Singasari. 
Tujuan khusus adalah mengetahui gambaran karakteristik responden pasangan usia subur  
yang menggunakan MKJP, mengetahui gambaran dukungan petugas penyuluh KB  pada 

pasangan usia subur  untuk menggunakan MKJP pada saat sebelum pencanangan kampung 
KB dibanding dengan setelah operasionalisasi kampung KB.  

 

Kajian Pustaka 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembanggunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga 
Berencana menekankan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) tidak hanya terbatas pada masalah Pembanguan Keluarga Sejahtera saja 
namun juga menyangkut masalah pengendalian penduduk, karena masalah utama yang 
dihadapi Indonesia di bidang kependudukan adalah pertumbuhan penduduk yang masih 
tinggi.  

KB berarti suatu tindakan perencanaan pasangan suami istri untuk mendapatkan 

kelahiran yang diinginkan, mengatur interval kelahiran dan menentukan jumlah anak sesuai 
dengan kemampuan dan  sesuai situasi masyarakat dan negara. Perencanaan keluarga 
merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan 
bersama diantara mereka, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan menghindar kesulitan 
kesehatan, kemasyarakatan dan ekonomi yang memungkinan mereka memikul tanggung 
jawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. 

Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategi untuk dapat mengimplementasikan 

kegiatan-kegiatan  prioritas program KKBPK secara utuh di lini lapangan. Kampung KB 
merupakan salah satu bentuk / model miniature pelaksanaan total Program KKBPK secara 
utuh melibatkan seluruh Bidang di lingkungan DPPKBPPPA (Dinas Pengendalian 
Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak) dan 
bersinergi dengan mitra kerja, instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. 
Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan dikampung KB meliputi Kependudukan, Keluarga 
Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga 

(Pembangunan Keluarga) dan Kegiatan Lintas Sektor (Bidang Pemukiman, Sosial Ekonomi, 
Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).  

Kamus Istilah Kependudukan dan KB yang diterbitkan oleh Direktorat Teknologi 
Informasi dan Dokumentasi (Dittifdok) pada tahun 2011 (Hal:53), menyebutkan bahwa 
Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan Program KKBPK yang dikelola dan 
diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam memberdayakan dan memberikan 

kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai 
upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.  
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Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara, yang 
memiliki kriteria tertentu, dimana terdapat keterpaduan program kependudukan, keluarga 
berencana, pembangunan sektor yang dilaksanakan secara sistemik dan sistematis. 

Kampung KB direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat. 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah dan swasta berperan fasilitas, 
pendampingan  dan pembinaan. Kampung KB memberikan pelayanan KB berbasis 
kampung  untuk lebih mengoptimalkan pelayanan KB masyarakat khususnya di pedesaan 
dengan sasaran masyarakat menengah ke bawah. Harapannya adalah dengan membatasi 
jumlah kelahiran anak dapat merubah taraf kehidupan serta perencanaan terhadap masa 
depan putra putrinya lebih terjamin dan sejahtera. 

Berawal dari langkah pembentukan dan pencanangan, langkah implemenasi, sampai 
dengan langkah monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan di kampung KB. 
Sebagai wujud dari implementasi pelaksanaan kampung KB di Kabupaten Bogor, Desa 
Singasari Kecamatan Jonggol ditetapkan sebagai percontohan Kampung KB, dengan 
pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan daerah kawasan miskin, cakupan peserta 
KB Metode Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, daerah bekas perkebunan besar dan 
daerah pemukiman yang belum tertata dengan baik.  

Adapun tujuan dibentuknya Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas 
hidup masyarakat ditingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, 
keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam 
rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sementara tujuan khususnya adalah 
meningkatkan peran pemerintah, pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan swasta 
dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk menyelenggarakan 

program, kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan 
sektor terkait, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berwawasan 
kependudukan, meningkatkan jumlah peserta KB aktif modern, meningkatkan ketahanan 
keluarga melalui program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina 
Keluarga Lansia (BKR), dan Pusat Informasi dan Konselinh(PIK) Remaja, meningkatkan 
pemberdayaan keluarga melalui kelompok UPPKS, menurunkan angka Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT), meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meningkatkan rata-
rata lama sekolah penduduk usia sekolah, meningkatkan sarana dan prasarana 
pembangunan kampung, meningkatkan sanitasi dan lingkungan kampung yang sehat dan 
bersih dan meningkatkan kualitas keimanan para remaja/mahasiswa dalam kegiatan 
keagamaan (pesantren, kelompok ibadah/ceramah keagamaan) di kelompok PIK 
KRR/remaja. 

Sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas, sasaran utamanya adalah 
terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas ditandai 

meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang rasional, efektif dan efesien yakni 
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dimana peserta KB aktif menggunakan 
metode kontrasepsi IUD, MOP/MOW  atau implant(Fienalia, 2011)  

Kontrasepsi sendiri adalah upaya mencegah kehamilan yang bersifat sementara 
ataupun menetap, yang didasarkan pada tujuan penggunaan yaitu menunda kehamilan, 
menjarangkan kehamilan dan mengakhiri kesuburan. Kontrasepsi selain memiliki tingkat 

keefektifan yang tinggi, namun tenyata juga memiliki efek samping, salah satunya yaitu 
perubahan berat badan. Perubahan berat badan merupakan efek samping yang terbanyak 
yang dialami oleh akseptor KB (Nur, Rahman, & Nurhalimah, 2017).  

MKJP merupakan alat kontrasepsi untuk menunda, menjarangkan kehamilan serta 
menghentikan kesuburan yang digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, MKJP lebih 
rasional dan mempunyai efek samping sedikit. Adapun manfaat MKJP adalah efektif 
mencegah kehamilan 99%, jangka waktu pemakaian lebih lama, biaya terjangkau, tidak 

mempengaruhi produksi air susu ibu, tidak ada perubahan fungsi seksual, merencanakan 
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kehamilan dan masa depan anak, mencegah resiko kematian ibu saat melahirkan. Jenis- jenis 
MKJP adalah Implant yang berbentuk batang kecil, plastik, dipasang di bawah lapisan kulit 
lengan atas bagian samping dalam, bersisi hormon progesteron yang efektif dipakai hingga 

3 tahun dan dapat kembali subur setelah kapsul dicabut. Tindakan operasi pengikatan atau 
pemotongan pada saluran telur wanita (MOW)  dan atau tindakan sayatan dan pengikatan 
pada saluran mani laki-laki (MOP), sebagai metode untuk pasangan usia subur yang tidak 
menginginkan anak lagi, efektif mencegah kanker ovarium, dimana tindakan dilakukan di 
RS. IUD merupakan metode kontrasepsi jangka panjang yang dapat digunakan dalam  
waktu 5 - 10  tahun dan memiliki tingkat efektivitas tinggi (97 – 99 %) sebagai salah satu 
metode antisipasi laju pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Namun pada tahun 2011 

prosentase penggunaan IUD menempati peringkat ketiga di Indonesia, karena tingginya  
prosentase akseptor yang mengeluhkan perubahan siklus menstruasi, peningkatan jumlah 
darah menstruasi, spooting, dismenore, gangguan hubungan seksual,  leukorea  dan 

perubahan tekanan darah (Zannah, 2012). 

Keberhasilan program KB mengendalikan tingkat kelahiran di Indonesia selama 
lebih dari tiga dekade tidak terlepas dari peran petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PKB). 
Keaktifan penyuluhan oleh PKB dapat meningkatkan prevalensi kesertaan akseptor hingga 

29%. Sejak tahun 2004, pasca kebijakan desentralisasi di Indonesia, jumlah PKB menurun 
drastis hingga menyisakan dua pertiga dari jumlah awal sekitar 3.500 petugas. Dampak 
perubahan tersebut tercermin pada angka fertilitas total (TFR) Indonesia berdasarkan data 
SDKI 2007 yang bertahan sama dengan data SDKI 2002-2003 (2,6 anak per wanita). Hal 
tersebut dikhawatirkan dapat semakin meningkat apabila kinerja program KB termasuk 
kinerja petugas PKB tidak mendapat perhatian. Peningkatan TFR mengancam ledakan 
penduduk yang dapat menghabiskan sumber daya alam yang terbatas dengan segala 

konsekuensi negatif. Hal tersebut juga dapat memperberat sasaran BKKBN mencapai 
pertumbuhan penduduk yang seimbang pada tahun 2015. Direkomendasikan untuk 
menciptakan iklim kerja yang kondusif dalam lingkungan strategis yang terus berubah sejak 
kebijakan desentralisasi program KB, antara lain melalui sistem reward dan model pelaporan 
berbasis teknologi informasi (Kurniawan, Pratomo, & Bachtiar, 2010) 

Kelangsungan kepesertaan KB juga dipengaruhi oleh faktor eksternal (dukungan 

suami) dalam pemilihan alat kontrasepsi baik MKJP dan Non MKJP, sementara  faktor 
internal (umur, pendidikan, status bekerja, jumlah anak, tujuan menggunakan alat 
kontrasepsi) tidak memengaruhi pemilihan alat kontrasepsi baik MKJP dan Non MKJP 
(Nuryati & Fitria, 2014). Pengaruh kader kesehatan dalam program keluarga berencana 
sangat bermanfaat untuk menggerakkan sasaran pasangan usia subur (Hayani, 2014). Selain 
itu puskesmas setempat dituntut untuk melakukan pembinaan kepada akseptor KB aktif 
yang menggunakan MKJP agar tetap sebagai percontohan (role model) bagi calon akseptor 

yang baru, dengan demikian nantinya dapat meningkatkan cakupan pelayanan MKJP di 
wilayah kerjanya (Budiarti, Nuryani, & Hidayat, 2017). 

Hal tersebut sejalan dengan teori Green yang menyatakan bahwa faktor reinforcing 
merupakan faktor-faktor yang mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku seseorang 
yang bisa dikarenakan adanya sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat atau petugas 
kesehatan. Sikap seseorang ditentukan oleh reaksi emosional atau kepercayaan mengenai 
apa yang dianggap benar tentang sesuatu objek termasuk pemilihan alat kontrasepsi. 

Kurangnya pengalaman tentang suatu objek cenderung akan membentuk sikap yang negatif 
terhadap objek tersebut. Di sisi lain, sikap pengguna alat kontrasepsi terhadap implant 
kurang baik, lebih karena keterbatasan informasi serta pengalamannya tentang alat 
kontrasepsi tersebut sehingga mempengaruhi perilaku mereka dalam memilih kontrasepsi 
yang dipakainya. Persepsi dan sikap akseptor implant tergolong baik, tetapi persepsi dan 
sikap akseptor alat kontrasepsi lain kurang baik. Pengalaman akseptor implant bervariasi 
tentang efek samping dari penggunaan implant, namun hal ini tidak dianggap penghambat. 

Faktor pendukung yang penting adalah ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  180 

serta dukungan suami. Fasilitas dan sarana bukan menjadi faktor penghambat, dimana 
faktor penghambatnya adalah masih adanya keinginan untuk mempunyai anak, kurangnya 
tenaga kesehatan yang terampil dalam pemasangan alat kontrasepsi implant, dan kurangnya 

promosi tentang alat kontrasepsi implant di masyarakat (Gustikawati, Wulandari, & Duarsa, 
2014). 

Tujuan penyelenggaraan penyuluhan kesehatan secara umum adalah untuk 
meningkatkan pengetahuan (kognitif), merubah sikap, perilaku.(afektif), dan meningkatkan 
ketrampilan (psikomotorik). Keberhasilan seorang penyuluh kesehatan dalam 
menyampaikan materi penyuluhannya ditentukan banyak hal, salah satu diantaranya adalah 
adanya media dan metode penyuluhan yang efektif. Indikator keberhasilan dalam pemilihan 

media dan metode penyuluhan adalah penyaji sangat nyaman dalam menyampaikan materi 
dan audiens bisa memahami materi yang disampaikan penyuluh. Pemilihan media dan 
metode penyuluhan tergantung dari materi yang akan disampaikan dan kriteria audiens yang 
akan disuluh (Purnama, 2013). 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana Nasional no 12 
tahun 2017 tentang Pendayagunaan  Tenaga Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana 

dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Badan 
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyebutkan bahwa Penyuluh Keluarga 
Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas tanggung jawab, wewenang 
dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang sebagai jabatan fungsional tertentu untuk 
melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Penyuluh Keluarga 

Berencana  melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional meliputi pendataan dan pemetaan 
keluarga, pertemuan perencanaan dan evaluasi, pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat 
Desa/Kelurahan, pertemuan koordinasi mitra kerja tingkat Kecamatan, pertemuan lengkap 
Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan, penyuluhan dan penggerakan masyarakat, 
pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD,  pembinaan kelompok-kelompok kegiatan, pelayanan 
dan Pembinaan KB, pemantauan ketersediaan alat obat kontrasepsi di fasilitas kesehatan di 
wilayah kerjanya,  pembinaan Kampung KB, pengelolaan administrasi, penyedian dan 
penyebarluasan data dan informasi program KKBPK, penyuluhan Program KKBPK dan 
peningkatan kapasitas Penyuluh KKBPK. Pelaksanaan tugas dan fungsi PKB  meliputi 
penyuluhan dan penggerakan program KKBPK, pembinaan Kampung KB dan pelaksanaan 

10 (sepuluh) langkah Penyuluh KKBPK. 

Kinerja petugas penyuluh kesehatan masyarakat ditentukan oleh  tingkat pendidikan, 
pelatihan, pengetahuan, ketrampilan dan kepemimpinan. Variabel paling berpengaruh 

terhadap kinerja Petugas penyuluh kesehatan masyarakat yaitu tingkat pendidikan (“Kinerja 
Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam Praktek Promosi Kesehatan di Dinas 
Kesehatan Kabupaten Pati,” 2012). Kemampuan berkomunikasi yang efektif sehingga 
informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat diterima dengan baik merupakan ketrampilan 
yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh. Indikator efektifitas komunikasi dapat dilihat 
dari kepercayaan masyarakat terhadap  penyuluh, kemampuan penyuluh dalam 
berkomunikasi, keahlian penyuluh dalam membina program,  daya tarik dan kedekatan 

penyuluh dengan masyarakat. Kedekatan penyuluh dengan masyarakat merupakan 
indikator tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang penyuluh (Triyono & Ekoyudistiro, 
2017). 

Dukungan dari penyuluh atau pendamping kesehatan posyandu dengan 
memanfaatkan media pembelajaran dalam memberikan informasi kesehatan dapat 
memanfaatkan pembelajaran kesehatan yang dikembangkan guna mendukung program 
pemerintah menuju Indonesia sehat 2010 melalui konsep ICT (informatics Communication 
and Technology). Pendayagunaan resousce kesehatan pada posyandu dengan dukungan 
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teknologi informasi akan memudahkan penyampaian informasi kesehatan secara tepat 
sasaran terutama mengenai informasi hidup sehat, Pertolongan keselamatan ibu dan anak, 
Pendidikan anak usia dini, Program keluarga berencana, Penyakit dan penanganannya serta 

kesehatan lingkungan(Ashar & Patmanthara, 2018). 

Fungsi peran PKK sebagai fasilitator dan penyuluh dalam mendukung program-
program pemerintah yang sudah berjalan cukup baik, juga penting untuk mendukung 
program pemerintah demi berjalannya kegiatan penyuluhan dalam memotivasi dan 
menggerakkan masyarakat dalam hal pendidikan, ekonomi dan kesehatan dapat membantu 
meminimalisir masalah tersebut (Shalfiah, 2013). 

Penyuluh kesehatan, baik  petugas kesehatan maupun penyuluh KB tidak cukup 
untuk menggerakkan masyarakat, namun perlu banyak orang sehingga dapat mensukseskan 
program. Kader posyandu dapat berperan dalam hal ini, karena kader posyandu salah satu 
orang yang sering bersosialisasi dengan warga di desa. Untuk meningkatkan kesadaran, 
pemahaman dan pengetahuan para kader posyandu dan  optimalisasi kemampuan dan 
ketrampilan para kader posyandu agar dapat memberikan penyuluhan kesehatan 
(Handayani & Aprilina, 2017). Ini merupakan upaya untuk memotivasi sebagai bentuk 

dukungan eksternal, khususnya dari Kader Posyandu. Kader kesehatan yang menjadi 
pendorong, motivator dan penyuluh masyarakat (Hastuti, 2019). 

Penguatan Kampung KB sebagai Upaya Mempercepat Terwujudnya Kualitas 
Sumber Daya Manusia, memberi pesan bahwa keberhasilan Program Kampung KB 
mensyaratkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keluarga 
Berencana, tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian kelahiran semata, akan tetapi 
juga membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial budaya, 

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang memadai agar kehidupan keluarga menjadi 
sejahtera. Selain itu, Sasaran Strategis dalam Kontrak Kinerja Tahun 2018, BKKBN harus 
mampu menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS (15-49 
tahun) menjadi 2,31 anak per wanita. Sasaran lainnya adalah meningkatkan pemakaian 
kontrasepsi modern menjadi 61,10%,  menurunkan angka ketidakberlangsungan pemakaian 
(tingkat putus pakai) kontrasepsi sebesar 25%, memenuhi kebutuhan ber-KB yang tidak 
terpenuhi (unmet need) menjadi 10,11 %, meningkatkan peserta KB aktif MKJP menjadi 
22,34 %, bertambahnya Peserta KB aktif sebesar 772.753 akseptor dan terbentuknya 
Kampung KB sebanyak 7.201.  

Tanpa adanya kampanye Keluarga Berencana (KB), maka pertumbuhan penduduk 
akan jauh lebih besar serta dikhawatirkan menimbulkan berbagai dampak negatif. Dalam 
hal ini, KB sebenarnya merupakan perwujudan pemenuhan hak reproduksi dan perencanaan 
keluarga yang meliputi usia ideal perkawinan, usia ideal untuk melahirkan, jumlah ideal 

anak, jarak ideal anak, penyuluhan pola asuh anak baik usia anak-anak maupun remaja, 
penyuluhan relasi antar anggota keluarga yang meliputi relasi antara anak - orang tua - 
lansia, peningkatan kesehatan reproduksi melalui penyuluhan kesehatan reproduksi baik 
untuk anak-remaja maupun dewasa.  

Oleh karena itu, sasaran program tidak hanya pasangan usia subur atau suami istri 
melalui pelayanan KB, namun yang paling utama adalah menyiapkan generasi muda 
sehingga dapat merencanakan kehidupannya kelak dan dapat memanfaatkan bonus 

demografi dengan baik. Di sisi lain bonus demografi merupakan keberhasilan dari program 
keluarga berencana yang dicanangkan sejak 1971. Bonus demografi muncul karena tingkat 
fertilitas dan mortalitas menurun, begitu juga kematian ibu dan bayi dalam persalinan. Era 
bonus demografi adalah masa dimana jumlah kelompok usia produktif lebih banyak dari 
non produktif sehingga rasio ketergantungan cukup menggembirakan, karena menurunnya 
angka kematian Ibu dan berkurangnya angka kelahiran bayi akibat berhasilnya penggunaan 
alat kontrasepsi, bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan bagi generasi milenial yang 

mau berusaha. Khususnya bagi mereka yang terus meningkatkan hard skill dan soft skill 
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yang dimilikinya. Artinya generasi muda harus banyak berilmu, soft skill itu penting hard 
skill juga penting, kalau tidak punya salah satu jatuhnya tidak akan berkualitas (Pratama, 
2019) 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain 
deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional . Sampel dalam penelitian ini adalah 
pasangan usia subur yang sedang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang sejak 
September 2017 sampai dengan bulan September 2019 di kampung KB Desa Singasari. 

Adapun kriteria yang dimaksud peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Kriteria inklusi 

a. Responden adalah akseptor KB MKJP sampai dengan September 2019 
b. Usia minimal 18 tahun 
c. Keadaan compos mentis 
d. Dapat berkomunikasi dengan baik 
e. Mampu membaca dan menulis 

f. Bersedia menjadi responden penelitian dan kooperatif 
2. Kriteria eksklusi 

a. Responden menolak untuk menandatangani Inform Concent 

Besaran sampel yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah  40 orang. Maka 
besaran sampel yang digunakan dalam penelitian adalah 40 responden. Data dari responden 
diambil pada awal waktu pencanangan kampung KB  dan  ketika operasional kampung KB 

sudah berjalan selama 2 tahun.  

 Setelah dilakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah analisis data, 
meliputi analisis univariat dan bivariat. 

 

Hasil dan Pembahasan  

1. Karakteristik Responden. 

 Hasil penelitian terhadap karakteristik responden dikelompokkan berdasarkan 
usia, pendidikan dan pekerjaan.  

Berdasarkan tabel 1 diketahui hasil distribusi data dari 40 responden yang 
diteliti berdasarkan usia, yang berusia kurang dari 30 tahun berjumlah 16 responden (40 
%) dan usia lebih dari 30 tahun sebanyak 24 responden (60 %), berdasarkan pendidikan, 

maka yang berpendidikan tinggi (SMA dan Perguruan Tinggi) sebanyak 19 orang 
(47,5%) dan berpendidikan rendah (SD dan SMP) sebanyak 21 orang (52,5%), 
berdasarkan pekerjaan, tidak bekerja 22 orang (55%) dan bekerja 18 orang (45%). 

Teori Green menyatakan bahwa sikap merupakan salah satu faktor predisposisi 
untuk mewujudkan perilaku. Sikap merupakan keyakinan terhadap suatu objek yang 
disertai perasaan tertentu dan memberikan dasar kepada orang tersebut untuk merespon 
atau berperilaku dengan cara yang dimilikinya. Sikap yang baik diakibatkan oleh 

adanya pengetahuan yang baik . Tampak bahwa responden dengan tingkat pengetahuan 
tinggi  yang membuat sikap mereka terhadap sesuatu menjadi baik pula. Pengetahuan 
yang baik membuat mereka memutuskan memilih untuk menggunakan alat kontrasepsi 
MKJP dalam ber-KB. 
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Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Dukungan petugas penyuluh KB terhadap motivasi untuk menggunakan MKJP pada 
pasangan usia subur 

Hasil penelitian terhadap analisis pengaruh dukungan petugas penyuluh KB 
terhadap motivasi untuk menggunakan MKJP pada pasangan usia subur di kampung 
KB desa Singasari Tahun 2018 dapat disajikan dalam tabel berikut :  

 

Tabel 2. Analisis pengaruh dukungan petugas penyuluh KB terhadap motivasi ber-

KB MKJP pada pasangan usia subur di desa Singasari tahun 2018 
 

 
Berdasarkan tabel 2. menunjukkan hasil analisis hubungan antara dukungan 

petugas penyuluh KB terhadap motivasi untuk menggunakan MKJP pada pasangan 
usia subur, diperoleh data bahwa 24 (82,7%) responden tidak mendapatkan dukungan 

yang baik dari petugas, maka motivasi untuk menggunakan MKJP kurang,  hanya 7 
(63,6%) responden  yang memiliki dukungan petugas penyuluh baik, mempunyai 
motivasi untuk menggunakan MKJP yang tinggi. Hasil uji statistik diperoleh nilai P 
value = 0,013 maka dapat disimpulkan terdapat  pengaruh yang signifikan antara 
dukungan petugas penyuluh KB dengan motivasi menggunakan MKJP pada pasangan 
usia subur. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 14,700, artinya dukungan 
petugas penyuluh KB yang tidak baik mempunyai resiko 14 kali terhadap penurunan 

motivasi untuk menggunakan MKJP pada pasangan usia subur. 

Dukungan yang diberikan oleh penyuluh keluarga berencana adalah berupa 
pendekatan kepada tokoh formal dan informal,  Pendataan dan Pemetaan, 
Pembentukan Kesepakatan,  Pemantapan Kesepakatan, KIE kepada masyarakat,  
Pembentukan Group Pelopor, Pelayanan KB, Pembinaan Peserta KB dan Evaluasi 
serta Pencatatan dan Pelaporan.  

Sementara motivasi untuk tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia 
subur dapat sejalan dengan teori Green tentang perilaku, dimana kesehatan seseorang 

Karakteristik Frekuensi Prosentase (%) 

Umur       

< 30  tahun  
> 30  tahun  

16 
24 

40 
60 

Jumlah   40 100 

Pendidikan Terakhir     

Pendidikan rendah 
SD - SMP 
Pendidikan tinggi  
SMA – PT 

 
21 
 

19 

 
52,5 

 
47,5 

Jumlah   40 100 

Pekerjaan       

Bekerja 
Tidak bekerja 

18 
22 

45 
55 

Jumlah  40 100 

Dukungan 
petugas 
penyuluh  

Motivasi menggunakan 
MKJP 

Total OR 
95% CI 

P 
value 

Kurang 
motivasi 

Motivasi 
tinggi 

 n % n % N %   

Tidak baik <75 24 82,7 5 17,2 29 100 14,700 

(1,659 – 81,102) 

0,013 

Baik >75 4 36,3 7 63,6 11 100 

Total  6  34  40 100   
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atau masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor pokok yakni faktor perilaku serta faktor di 
luar perilaku. Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya persepsi yang 
merupakan salah satu aspek psikologis penting dalam merespon berbagai aspek di 

sekitarnya. Setiap manusia memiliki perbedaan persepsi dan sudut pandang, sehingga 
ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik dan kurang baik 

 

Tabel 3. Analisis pengaruh dukungan petugas penyuluh terhadap motivasi untuk 

tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia subur di Desa Singasari Tahun 2019 

 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan hasil analisis hubungan antara dukungan 

petugas penyuluh KB sesudah pencanangan kampung KB terhadap motivasi untuk 
menggunakan MKJP pada pasangan usia subur, diperoleh data bahwa 29 (85 %) 
responden yang memiliki dukungan petugas penyuluh baik, maka motivasi untuk tetap 
menggunakan MKJP tinggi, dan hanya 4 (44,4%) responden  yang memiliki dukungan 
petugas penyuluh tidak baik, sehingga motivasi untuk tetap menggunakan MKJPnya 
rendah. Hasil uji statistik diperoleh nilai P value = 0,016 maka dapat disimpulkan 

terdapat  pengaruh yang signifikan antara dukungan petugas penyuluh KB sesudah 
pencanangan kampung KB dengan motivasi untuk tetap menggunakan MKJP pada 
pasangan usia subur. Dari hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 11,600. Artinya 
dukungan petugas yang baik mempunyai peluang 11 kali terhadap peningkatan motivasi 
untuk tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia subur. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 

1. Persebaran demografi akseptor keluarga berencana di kampung KB Desa Singasari 
meliputi :  

a. Usia, dimana persebaran usia berkisar pada usia < 30 tahun yakni pasangan usia subur 

produktif yang potensial reproduksinya tinggi yang mana dapat berpengaruh terhadap 
keputusan kelangsungan ber-KB pasangan tersebut.  

b. Pendidikan dan pekerjaan, maka yang berpendidikan tinggi (SMA dan Perguruan 
Tinggi) dan yang bekerja kurang dari setengah responden, yang mana tingkat 
pengetahuan dapat berpengaruh terhadap  keputusan kelangsungan ber-KB yang 
bersangkutan. 

2. Gambaran motivasi untuk tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia subur di 
kampung KB Desa Singasari dikatakan baik karena lebih dari setengah sampel, yaitu 85% 
masuk dalam kategori baik.  

3. Terdapat pengaruh antara dukungan petugas penyuluh KB yang berupa penyuluhan, 
komunikasi informasi dan edukasi serta pendekatan kepada tokoh dengan motivasi untuk 
tetap menggunakan MKJP pada pasangan usia subur, dengan hasil p value setelah uji chi 

square yaitu 0,016.   

Dukungan 
petugas 

penyuluh  

Motivasi menggunakan MKJP Total OR 
95% CI 

P value 

Kurang 
motivasi 

Motivasi 
tinggi 

 n % n % N %   

Tidak baik 
<75 

3 33,3 6 66,6 9 100 11,600 
(1,659 – 81,102) 

0,016 

Baik >75 2 15 29 85 31 100 

Total  5  35  40 100   
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4. Terdapat perbedaan bermakna antara kinerja petugas penyuluh KB sebelum pencanangan 
kampung KB dan setelah pencanangan kampung KB dalam memberikan motivasi untuk 
kelangsungan ber-KB . 

 

Referensi 

Ashar, M., & Patmanthara, S. (2018). Alternatif Media Komunikasi Visual dalam Praktek 
Pembelajaran Kesehatan di Pusat Layanan Masyarakat Berbasis Ict. Jurnal Teknodik. 

https://doi.org/10.32550/teknodik.v14i1.451 

BKKBN. 2015. Optimalisasi Program Pengendalian Penduduk. Jakarta: Deputi Dalduk 
BKKBN Pusat. 

Budiarti, I., Nuryani, D. D., & Hidayat, R. (2017). Determinan Penggunaan Metode 
Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Akseptor KB. Jurnal Kesehatan. 

https://doi.org/10.26630/jk.v8i2.490 

Fienalia, R. A. (2011). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang di Wilayah Kerja Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok. 
Skripsi Universitas Indonesia. 

Gustikawati, N., Wulandari, L. P. L., & Duarsa, D. P. (2014). Faktor Penghambat dan 
Pendukung Penggunaan Alat Kontrasepsi Implant di Wilayah Puskesmas I Denpasar 
Utara. Public Health and Preventive Medicine Archive. 

https://doi.org/10.15562/phpma.v2i2.141 

Handayani, D. Y., & Aprilina, H. A. (2017). Pemberdayaan kader posyandu dalam program 
asi eksklusif di desa Pamijen, Sokaraja, Banyumas. Medisains. 

https://doi.org/10.30595/MEDISAINS.V13I1.1819 

Hastuti, D. (2019). Pengaruh Motivasi, Kompetensi dan Kepuasan Terhadap Kinerja Kader 
Kesehatan dengan Komitmen Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Puskesmas 
Pagiyanten Kabupaten Tegal). Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis. 

https://doi.org/10.35829/magisma.v6i1.16 

Hayani, E. (2014). Gambaran Peran Kader Kesehatan Tentang Program KB di Kecamatan 
Darussalam Aceh Besar Tahun 2014. 

Kinerja Petugas Penyuluh Kesehatan Masyarakat dalam Praktek Promosi Kesehatan di 
Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. (2012). The Indonesian Journal of Health Promotion. 

https://doi.org/10.14710/jpki.7.2.165-173 

Kurniawan, U. K., Pratomo, H., & Bachtiar, A. (2010). Kinerja Penyuluhan Keluarga 
Berencana di Indonesia: Pedoman Pengujian Efektivitas Kinerja pada Era 
Desentralisasi. Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. 

Nur, R., Rahman, A., & Nurhalimah. (2017). Penggunaan Kontrasepsi dan Perubahan Berat 
Badan Akseptor KB (Use of Contraception and Change in Weight on Family Planning 
Acceptor). Asian journal of environment, history and heritage. 

Nuryati, S., & Fitria, D. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap 
Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Akseptor KB Baru di Kabupaten Bogor. Jurnal Ilmiah 

Kesehatan Diagnosis. 

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan  Keluarga Berencana Nasional no 12 tahun 
2017 tentang Pendayagunaan  Tenaga Penyuluh Kependudukan Keluarga Berencana 
dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  186 

Pratama, I. R. (2019). 
Sejahtera, https://www.tribunnews.com/kesehatan/2018/09/21/kampung-kb-
mempercepat-terwujudnya-kualitas-sumber-daya-manusia-dan-keluarga-sejahtera.  

Purnama, J. (2013). Media dan Metode Penyuluhan yang Efektif Bagi Penyuluh Kesehatan. 
Badan Pendidikan Dan Pelatihan Jawa Tengah. 

Shalfiah, R. (2013). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 
Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. EJournal Ilmu Pemerintahan. 

Triyono, A., & Ekoyudistiro, S. (2017). Efektifitas Komunikasi Penyuluh Dalam 
Implementasi Program Kebun Gizi Mandiri oleh Rumah Zakat. Urecol. 

Zannah, I. R. (2012). Gambaran Keluhan-Keluhan Akibat Penggunaan Alat Kontrasepsi 
Iud Pada Akseptor Iud Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukajadi Kota Bandung. Students 

E-Journal. 

 



Keluarga
Kependudukan Dan



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  187 

Perilaku Pacaran Remaja Millenial Kota Semarang Tahun 2019 

 
Najib,BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. jibpenkb@gmail.com 

Arri Handayani, Universitas PGRI Semarang, Indonesia. arri.hdy@gmail.com 

Dias Andris Susanto, Universitas PGRI Semarang, Indonesia. diasandris@upgris.ac.id 
 

Abstrak 

 
 Pertumbuhan remaja di Indonesia berkembang pesat secara kuantitas. Perilaku pacaran remaja dari 
tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan secara nasional. Hasil Riset Kesehatan Dasar, 2010 dengan 
jumlah sampel 63.048 remaja usia 10-24 tahun, yang berstatus belum menikah ada 86,7%,  Tiga persen 
remaja laki-laki dan 1,1% remaja perempuan mengatakan pernah melakukan hubungan seksual. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui perilaku pacara remaja dan pengontrol pacaran remaja millennial 
di kota Semarang, menggunakan pendekatan mix methods. Populasinya adalah para remaja di kota 
semarang, dengan sample siswa SMU dan Mahasiswa di kota Semarang dengan jumlah 195. 
Intrumen penelitian menggunakan skala dan wawancara. Kesimpulannya yaitu remaja putri lebih 

terbuka dalam membicarakan perihal pacaran dan perilakunya, yang dominan dilakukan dalam 
pacaran adalah mengajak makan pacar, faktor pengontrolnya yaitu norma masyarakat kota Semarang 
yang membentengi para remaja dalam berperilaku menyimpang dalam pacaran. Selain itu, peran 
orang tua, guru dan teman sebaya ditambah media sosial sangat memegang peranan penting didalam 
mengarahkan remaja untuk beraktifitas yang positif. 

 

Keywords: perilaku, pacaran remaja, pengontrol pacaran 

 

Pendahuluan  
Remaja di provinsi Jawa Tengah khususnya kota Semarang dari tahun ke tahun 

semakin bertambah, baik yang sedang belajar di sekolah menengah pertama, sekolah 
menengah umum dan perguruan tinggi. Mereka memiliki gaya hidup dan prinsip tersendiri 

di dalam bergaul dan menjalin komunikasi dengan teman sebayanya. Tak luput salah satu 
gaya hidup mereka adalah berpacaran. Perilaku pacaran remaja dari tahun ke tahun semakin 
mengkhawatirkan secara nasional, hal ini diketahui dari beberapa riset yang memaparkan 
aneka perilaku pacaran remaja di beberapa daerah di Indonesia. Hasil Riset Kesehatan 
Dasar, 2010 dengan jumlah sampel 63.048 remaja usia 10-24 tahun, yang berstatus belum 
menikah ada 86,7%, remaja laki-laki sebanyak 31.372 orang dan perempuan sebanyak 

31.676 orang, tiga persen remaja laki-laki dan 1,1% remaja perempuan mengatakan pernah 
melakukan hubungan seksual. 

Pertumbuhan remaja di Indonesia dari tahun ke tahun berkembang pesat secara 
kuantitas. Hal ini juga mempengaruhi bonus demografi Indonesia yang menitik beratkan 
pembangunan sumber daya manusianya pada usia produktif diantarannya masuk di usia 14-
24 tahun tersebut. Menurut Soetjiningsih (2010) remaja merupakanperalihan masa kanak-
kanak dan dewasa, dimana terjadinya pacu tumbuh (growth spurt), serta timbul ciri-ciri seks 

sekunder, terjadi perubahan-perubahan psikologik serta kognitif dan tercapai fertilitas.  

Masa seperti transisi hidup yang penting dalam proses kehidupan manusia adalah 
pengertian masa remaja. Masa remaja adalah masa seseorang mulai memasuki perubahan 
seksual yang ada pada dirinyaSarwono (2012). Pacaransebagai proses seseorang bertemu 
dengan orang lain lawan jenis yang kemudian memiliki tujuan sesuai atau tidaknya orang 
tersebut untuk dijadikan pasangan hidup adalah definisi pacaran menurut Benokraitis 

(1996). Para remaja juga mengalami perubahan fisik, yaitu perkembangan tanda-tanda seks 
sekunder, terjadinya pacu tumbuh, serta perubahan perilaku dan hubungan sosial dengan 
lingkungannya (Batubara, 2010). Remajasaat ini lebih terbuka dan bebas untuk melakukan 
apapun demi menunjukkan keseriusan kepada pasangannya. Sujarwati, Yugistyowati, dan 
Haryani (2014) 

mailto:jibpenkb@gmail.com
mailto:arri.hdy@gmail.com
mailto:diasandris@upgris.ac.id
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Sarwono, (2011) menjelaskan bahwa perubahan intelegensia dan emosional remaja 

berupa rasa keingintahuan yang besar, berani mengambil resiko dalam segala hal tanpa 
memikirkan dengan matang menjadikan remaja memiliki sikap coba-coba terhadap segala 

sesuatu. Sikap coba-coba remaja apabila diikuti dengan hasrat seksualitas cenderung 
memberikan akibat negatif pada remaja seperti pernikahan dibawah umur, kehamilan yang 
tidak diinginkan dan kecanduan obat terlarang. Dalam beberapa dimensi, masa remaja 
adalah transisi hidup yang sangat penting. Dalam masa transisi tersebut, mereka belajar 
bagaimana menjadi individu yang otonom, independen namun tetap dekat dengan orang 
tua, saudara, dan rekan-rekan dan juga menghadapi tugas mengembangkan identitas 

mereka. Salah satu bentuk hubungan dekat yang terjalin dengan teman adalah hubungan 
pacaran. Seperti yang telah diungkapkan oleh Benokraitis (1996) bahwa  pacaran sebagai 
proses seseorang bertemu dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang kemudian 
memiliki tujuan untuk menjajaki sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan 
pasangan hidup. 

Remaja awal akan berpikir terutama tentang bagaimana hubungan romantis 

berdampak pada status mereka dalam kelompok sebaya (Bouchey & Furman, 2003; Papalia, 
2014). Berdasarkan hasil observasi  awal dengan beberapa remaja di Kota Semarang, bahwa 
ketika di tempat umum  mereka berpacaran sambil bergandengan tangan dan asyik bercerita 
dengan pacarnya. Melihat kondisi tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh 
bagaimana perilaku  pacaran remaja di Kota Semarang. Dengan demikian penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku  pacaran remaja di Kota Semarang, serta 
bagaimana remaja mengontrol perilaku pacarannya. 

 

Kajian Pustaka 

Pengertian perilaku pacaran pada remaja  

Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yaitu usia 

10-19 tahun (El-Hakim, 2014). Menurut teori perkembangan Hurlock ketertarikan 
(mengenal) lawan jenis merupakan salah satu tugas perkembangan remaja yang 
menunjukkan mulai berkembangnya hormon seksualitas (Santrock, 2003). Untuk 
melepaskan diri dari ketegangan seksual tersebut, remaja mencoba mengekpresikan 
dorongan seksualnya dalam berbagai bentuk tingkah  laku seksual, mulai dari melakukan 
aktivitas berpacaran (dating), berkencan, bercumbu, sampai dengan melakukan kontak 
seksual (Desmita, 2013).  

Dalam hal ini berkencan adalah memilih dan menentukan pasangan untuk dinikahi 
(Santrock, 2003). Sejalan dengan itu, Benokraitis (1996) mendefinisikan pacaran sebagai 

proses seseorang bertemu dengan orang lain dalam lingkungan sosial yang kemudian 
memiliki tujuan untuk menjajaki sesuai atau tidaknya orang tersebut untuk dijadikan 
pasangan hidup.  Masa ini merupakan masa penjajagan untuk  mengenal masing-masing 
pribadi sebelum memasuki jenjang perkawinan. Pendapat yang sama dikemukakan 

Himawan (2007) bahwa pacaran adalah penjajakan antar pribadi untuk saling menjalin cinta 
kasih. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai, 
perkembangan isu remaja khususnya perilaku pacaran remaja akhir-akhir ini sudah 
mengindikasi ke arah perilaku beresiko. Hal tersebut terlihat berdasarkan Survei Kesehatan 
Reproduksi Remaja (SKRR) 2012 yang dilakukan oleh BKKBN. Dalam survei tersebut 

terungkap banyak remaja yang tidak mengetahui situasi masalah kesuburan. Bahkan 
terungkap, sebanyak 85% remaja mengaku sudah berpacaran dan 30% remaja sudah pernah 
meraba-raba dalam berpacaran (BKKBN, 2013). 
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Dapat disimpulkan bahwa perilaku pacaran pada remaja adalah proses penjajagan 
untuk mengenal masing-masing pribadi sebelum memasuki jenjang perkawinan yang 
diwarnai keintiman (seperti adanya rasa kepemilikan dan keterbukaan diri) serta adanya 

keterkaitan emosi antara pria dan wanita. 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pacaran  

Perilaku pacaran pada remaja menurut Widyarso (2016), dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti keluarga, rekan sebaya, sekolah, media, media, perkembangan institusi agama,  
pemerintah, dan masyarakat. El-Hakim (2014) juga menyebutkan bahwa pola asuh orang tua 

dan asal sekolah menjadi salah stau faktor yang mempengaruhi perilaku pacaran. Ungkapan 
Widyarso (2016) itu memperjelas bahwa orang tua dan asal sekolah juga ikut andil dalam hal-

hal yang mepengaruhi gaya berpacaran remaja. 

Menurut Bersamin (2005) pola asuh yang melibatkan pengawasan, komunikasi dan 

keterlibatan orang tua serta keterlibatan sekolah dalam aktivitas yang dijalani anaknya juga 
memberikan pengaruh pada hubungan pacaran, khususnya dalam perilaku seksual remaja. 

Menurut Lesteri (2015) kawan sebaya dan media teknologi merupakan faktor yang 
mempengaruhi perilaku pacaran. Kawan sebaya memiliki peran yang penting dalam 
kehidupan remaja. Remaja memiliki kebutuhan yang kuat untuk disukai dan diterima oleh 
kawan sebaya atau kelompoknya. Teman sebaya memiliki peran penting dalam masa remaja 
karena sifat remaja yang masih gampang terpengaruh dengan orang lain. Remaja melakukan 
perilaku berpacaran karena hal tersebut adalah sesuatu yang dapat dibanggakan karena 
untuk mendapatkan status serta penghargaan dari teman sebaya (Indrayani, 2016).  

Hal lain menurut Al-Faruq (2014) salah satu faktor penyebab perilaku berpacaran 
yaitu minimnya pemahaman agama. Data yang kemungkinan mendukung perilaku 
berpacaran yang tidak menyimpang pada remaja yaitu adanya kegiatan keagamaan di sekitar 
tempat tinggal dan di sekolah, ikut serta dalam kegiatan keagamaan di sekitar tempat tinggal 
dan di sekolah. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi perilaku pacaran remaja adalah diri sendiri, teman sebaya, orang tua, media 
sosial, masyarakat dan agama.  

 

Metodologi Penelitian  

Penelitian ini menggunakan Pendekatan penelitian Mix methods, yaitu pararel 
konvergen, bahwa data kwantitatif dan kwalitatif dilakukan bersama-sama untuk 
mendapatkan data yang komprehensif. Populasinya adalah para remaja di kota Semarang, 
dengan sample para remaja di sekolah menengah umum (SMU) dan para mahasiswa di 
Perguruan Tinggu di Kota Semarang dengan jumlah 195. Adapun sampel penelitian ini 
adalah antara lain SMAN 1, SMAN 6, SMAN 10 Semarang, SMKN2, SMKN 7, Universitas 
PGRI Semarang, Universitas Sultan Agung Semarang, Universitas Muhammadiyah 

Semarang, Universitas Diponegoro, Unervitas Negeri Semarang, Unisbank, 
Poltekkes.Sample tersebut dibagi menjadi remaja putra 52, remaja putri 143. Intrumen 
penelitian menggunakanpedoman wawancara dan skala,perilaku pacaran (reliabilitas 0,863) dan 
penyebab perilaku pacaran (reliablitas 0,801). Teknik analisis datakwantitatif dengan 
menggunakan prosentase, sedangkan kwalitatif menggunakan 4 komponen yaitu: a). 
Pengumpulan data b). Reduksi data c). Penyajian data d). Penarikan kesimpulan. 
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Hasil dan Pembahasan  

Berdasarkan data yang diperoleh dan dianalisis, penulis dapat mengungkapkan 

beberapa temuan penelitian sebagai berikut:  

Perilaku pacaran remaja 

Berdasarkan data dari 195 responden, diketahui bahwa aktivitas pacaran yaitu 
berupa makan, menggenggam, memeluk pasangan, semangat dalam belajar, mencium pipi, 
dan mencium bibir. Dari keenam jenis aktivitas pacaran tersebut, makan merupakan pilihan 
terbanyak yaitu 58,7%,  dan mencium bibir merupakan pilihan terendah yaitu 10,3%. 

 

Tabel 1. Prosentase Aktivitas Perilaku Pacaran 

 

Aktivitas  prosentase 

Makan  58,7 

Menggenggam  25 
Memeluk pasangan  25 
Semangat dalam belajar 40,1 
Mencium pipi  21,8 
Mencium bibir  10,3 

 

Faktor yang mempengaruhi perilaku pacaran remaja 

 Dari hasil wawancara diketahui bahwa yang dilakukan saat berpacaran; malu 
dengan teman jika dianggap tidak laku 17%, Orang tua mengetahui 24%, Media sosial 12%, 
Mendapatkan teman curhat 26%, Semangat belajar bertambah 21%. 

 

 
  

Gambar 1. Faktor yang mempengaruhi perilaku pacaran remaja 
  

Faktor pengontrol pacaran remaja kota Semarang 

Dari data yang diperoleh tim peneliti, bahwa faktor pengontrol pacaran remaja kota 

Semarang adalah sebagai berikut; tidak ada dorongan dari teman sekolah/kuliah, norma 
masyarakat yang membentengi, orang tua tidak mengijinkan, dan ajaran agama yang 
membentengi. Hasil temuan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam pie chart berikut 
ini : 

 

17%

24%

12%

26%

21%

Faktor yang mempengaruhi perilaku pacaran remaja

malu dengan teman jika dianggap tidak laku

orangtua mengetahui

media sosial

mendapatkan teman curhat

semangat belajar bertambah



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  191 

 

 
 

Gambar 2. Pengontrol Perilaku Pacaran 
 

Pembahasan 

Perilaku pacaran remaja Kota Semarang terbagi menjadi beberapa hal kegiatan. 

Perilaku tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan para remaja disaat mereka sedang 
pacaran. Adapun perilaku yang paling dominan adalah kegiatan mengajak pacar makan 
bersama baik di kantin sekolah maupun di café-café dan tempat nongkrong lainnya. 
Kegiatan ini sangat diminati para remaja yang sedang pacaran. Hal ini juga dipengaruhi 
dengan bergesernya budaya nongrong dan mengerjakan tugas sekolah atau tugas kuliah di 
tempat-tempat warung kopi/café. Dengan ngajak makan pacar, mereka dapat mengeluarkan 

seluruh hasrat curhatnya kepada pacarnya tersebut. Sejalan dengan itu, Benokraitis (1996) 
mendefinisikan pacaran sebagai proses seseorang bertemu dengan orang lain dalam 
lingkungan sosial yang kemudian memiliki tujuan untuk menjajaki sesuai atau tidaknya 
orang tersebut untuk dijadikan pasangan hidup.  Masa ini merupakan masa penjajagan untuk  
mengenal masing-masing pribadi sebelum memasuki jenjang perkawinan. Pendapat yang 
sama dikemukakan Himawan (2007) bahwa pacaran adalah penjajakan antar pribadi untuk 
saling menjalin cinta kasih. 

Faktor yang mempengaruhi pacaran remaja kota Semarang yang paling dominan 
adalah adanya keinginan untuk memiliki teman curhat. Faktor ini dianggap para remaja 
menjadi salah satu faktor kenapa mereka memiliki pacar di sekolah dan atau di perguruan 
tinggi. Teman curhat bagi remaja dianggap sangat penting dikarenakan banyak dari para 
remaja putri tidak memiliki kanal-kanal untuk curhat dan menceritakan masalahnya. Orang 
tua mereka kebanyakan sibuk dengan pekerjaan mereka sendiri-sendiri, sehingga para 

remaja ini butuh seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah mereka ataupun dikala 
mereka sedang bahagia.  

Faktor pengontrol perilaku pacaran remaja kota Semarang pada tahun 2019 ini yang 
sangat dominan adalah norma masyarakat kota Semarang yang membentengi para remaja 
dalam berperilaku menyimpang dalam pacaran. Masyarakat kota Semarang terkenal dengan 
warning community nya atau masyarakat yang sangat peka dan peduli antar tetangga. 

Meskipun kota Semarang adalah kota rujukan untuk belajar bagi para remaja berbagai 
daerah di Jawa Tengah dan seluruh Indonesia, namun masyarakatnya masih menjunjung 
tinggi nilai-nilai dan adat kesopanan dalam bermasyarakat. Dengan adanya norma 
masyarakat yang dipegang teguh oleh remaja, maka mereka akan berpikir ulang jika ingin 
berbuat tidak baik dalam berpacaran. 

22%

28%26%

24%

Faktor Pengontrol Perilaku Pacaran

tidak ada dorongan dari teman norma masyarakat yang membentengi

orangtua tidak mengizinkan Ajaran agama yang membentengi
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Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang dapat tim penulis sampaikan adalah bahwa jenis perilaku pacaran 

remaja di kota Semarang secara umum masih wajar dan tidak mengarah dalam kegiatan 
yang negatif seperti seks di luar nikah. Selanjutnya, bahwa faktor yang sangat mempengaruhi 
para remaja untuk menjalin hubungan atau pacaran dengan lawan jenisnya disebabkan 
adanya dorongan dari teman dan merasa malu jika dianggap tidak laku atau tidak memiliki 
pacar. Pada akhirnya, remaja di kotaSemarang terkontrol oleh budaya dan etika masyarakat 
setempat sehingga para warga masyarakat satu dengan yang lainya saling peduli dan 
mengontrol kegiatan para remajanya baik langsung maupun tidak langsung.  

Adapun saran yang ingin tim penulis sampaikan adalah sebagai berikut; selain 
kontrol masyarakat dan agama yang ada di sekitar para remaja, tidak kalah penting adalah 
kontrol pihak sekolah dan perguruan tinggi ikut mengawasi tentang perilaku pacaran remaja 
ini. Sekolah memiliki peran dalam proses perkembangan hubungan sosial remaja. Sekolah 
dapat menciptakan lingkungan yang memiliki disiplin yang baik, memberikan pembelajaran 
emosional, mengadakan kegiatan ekstrakulikuler dan adanya hubungan guru siswa yang 

baik pula. (Asrori, 2014) 
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Abstrak 

 
Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan serius di Indonesia. Masalah ini membutuhkan 
kebijakan yang tepat. BNN (2015), prevalensi pecandu narkotika meningkat signifikan dari 2,2%-
2,85% (4,2-5,8 juta orang). Kebijakan pemerintah adalah intervensi ketahanan keluarga anti 
narkotika. Keluarga menjadi penting dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika (P4GN). Munculnya pecandu dan narkotika jenis baru, mengharuskan 

keluarga menjaga anggotanya.  Permasalahan sistemik terjadi karena dampak narkotika merusak 
sosial, ekonomi dan kesehatan. Indonesia dalam kondisi  darurat  narkotika. Intervensi ketahanan 
keluarga anti narkotika di Jawa Barat menjadi role model, karena Jawa barat masuk 10 besar tertinggi 
tingkat penyalahgunaannya. Penelitian ini mengeksplorasi pengembangan model intervensi ketahanan 
keluarga anti narkotika.  Kemitraan sinergis diperkirakan sesuai untuk pengembangan pemikiran 
sistemik kritis (Flood 2008, Midgley 2005, Ulrich 2004, McIntyre-Mills Mills 2006,2013), 

menggabungkan Critical Participatory Action Research/PAR (Riswanda 2015, Riswanda et.al 2016a, 
dan studi kasus pemerintah pusat sebagai jendela data. Pelaksanaan intervensi ketahanan keluarga 
anti narkotika secara kritis diolah, dengan tujuan mengembangkan partnership model intervensi sosial 
di keluarga berbasis masyarakat (Widianingsih dan Riswanda 2018). Penelitian ini berkontribusi pada 
wacana intelektual tentang kerangka kerja pembuatan kebijakan narkotika dalam mengeksplorasi 
'akar masalah akar yang ada' (Riswanda 2018). Pengumpulan data digabung dengan hasil wawancara 
naratif, dan FGD menceritakan pengalaman langsung dari para fasilitator yang melaksanakan 

intervensi langsung.  

 

Kata kunci: keluarga; ketahanan; model 

 

Pendahuluan 

Narkotika adalah ancaman bagi bangsa Indonesia. Penyalahgunaan dan Peredaran 
Gelap Narkotika terbukti merusak fisik, psikis dan kesehatan masyarakat lebih jauh lagi 
karakter manusia dan bangsa.  Dampak kerusakan sangat besar karena merupakan kejahatan 
berskala internasional, terorganisir, konsepsional dan sistematis dan menggunakan modus 
beragam, berubah-ubah dan dana tak terbatas. Kejahatan ini disebut kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) dan serius (serious crime), bersifat lintas negara (transnational) dan 
terorganisir (organized) sehingga menjadi ancaman nyata dan membutuhkan penanganan 

serius dan mendesak. Penelitian BNN-Puslitkes UI Tahun 2014, Hasil Survey Nasional 
Penyalahgunaan Narkotika menunjukan prevalensi pecandu narkotika di Indonesia sebesar 

2,2% atau sekitar 4,2 juta orang dan meningkat pada tahun 2015 jumlah penyalah guna 

narkotika diproyeksikan 2,85% atau setara dengan 5,8 juta jiwa dari populasi penduduk 

Indonesia (Jurnal BNN, 2015).  
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Gambar 1 : Grafik Proyeksi Penyalahgunaan Narkoba 

 

BNN sebagai leading sektor dalam penanganan P4GN berusaha menetapkan  
kebijaksanaan untuk mencapai kepentingan publik. Studi ini mengeksplorasi bagaimana 
intervensi ketahanan keluarga anti narkotika dalam pencegahan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika. Pencegahan menjadi tantangan yang tidak mudah untuk 
mempersiapkan anak-anak bangsa generasai emas bebasa dalam penyalahgunaan narkotika. 
Dibutuhkan waktu dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang bagi pencegahan melalui 

intervensi ketahanan keluarga anti narkotika.  Program Intervensi ketahanan keluarga anti 
narkotika merupakan salah satu program prioritas nasional di tahun 2019 pada bidang 
pencegahan BNN bekerja sama dengan UNODC.  Semua pemangku kepentingan perlu 
menerapkan tingkat kebijaksanaan tertentu yang bekerja di bidang ini. Diperlukan sinergitas 
antara Kementrian/Lembaga, swasta dan Masyarakat dalam menjalankan pecegahan 
melalui intervensi keluarga anti narkotika sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 
6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) P4GN di bidang Pencegahan. 

Pengembangan model kemitraan sinergis P4GN lintas kementrian dan lembaga berbasis 
ketahanan keluarga sangat diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan strategis perang 
melawan narkotika melalui pelaksanaan Inpres 6/2018.  Studi etnografis kritis telah 
dilakukan guna melihat perkembangan pelaksanaan yang ada.  Network policy adalah salah 
satu bagian penting.   

Menyusun network policy di kementrian dan lembaga masyarakat serta swasta 

bukanlah pekerjaan sederhana, terlebih lagi bagi pengguna narkotika yang memiliki 
permasalahan yang kompleks. Network policy, bagaimana menyusunnya, 
mengimplementasi, serta mengelolanya secara efektif dan efisien, agar tujuan pengoptimalan 
Pengembangan model kemitraan sinergis P4GN lintas kementrian dan lembaga berbasis 
komunitas dapat terwujud. Dalam hal tersebut dimaksudkan agar setiap lembaga/instansi 
yang berkaitan dengan masalah narkotika bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai 

benteng pertahanan. Merobohkan setiap ego GO dan NGO menjadi satu pemikiran dan 
mencapai tujuan yang sama, Indonesia bersih Narkotika.  

Keluarga memegang peranan penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Keluarga yang kuat akan memberikan dukungan 
dalam mencipkan individu terbebasa dari ancaman penyalahgunaan narkotika.  Tanpa 
adanya dukungan keluarga, seseorang akan lebih mudah jatuh didalam permasalahan 

narkotika. Keterlibatan keluarga merupakan dukungan moril yang dibutuhkan oleh setiap 
anak. Keluarga dapat didefinisikan sebagai orang-orang terdekat secara emosional.  
Keluarga membawa pendekatan secara menyeluruh pada setiap anggota atas masalah 
gangguan penggunaan narkotika yang dilakukan oleh salah satu anggotanya. Keluarga 
memandang bahwa perilaku manusia sebagai suatu hasil interaksi di dalam suatu sistem. 
Setiap anggotanya dapat beradaptasi baik disadari maupun tidak disadari atas perilaku 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  196 

penggunaan narkotika yang ditampilkan oleh anggota keluarga yang mengalami 
permasalahan narkotika. Keluarga mengembangkan pola penyesuaian diri dengan individu 
tersebut. Keluarga akan berupaya sekuatnya untuk mempertahankan keseimbangan 

(homeostatis). Penatalaksanaan keluarga sebagai suatu sistem dapat merupakan ‘proses yang 
perlu dipahami berbagai keterbatasannya. Keluarga menjadi sumber kekuatan dalam 
membantu dan memberi dukungan. Keluarga merupakan satuan unit terkecil dari 
masyarakat. Dalam artian sosial : keluarga adalah lembaga sosial yang didalamnya terdapat 
nilai-nilai dan norma-norma serta peran dan fungsi. Keluarga dan orang bermakna lainnya 
dapat secara efektif berpartisipasi dalam proses P4GN. keluarga dapat mengubah 
kepribadian atau karakter anggotanya melalui  perilaku orang tua (Crane dalam Latipun, 
2001). Keluarga sebagai suatu proses interaktif yang berupaya membantu keluarga 
memperoleh keseimbangan homeostatis (kemampuan mempertahankan keluarga dalam 
keadaan seimbang), sehingga anggota keluarga tersebut dapat merasa nyaman. Hasnida 
(repository. usu.ac.id/bitstream). Keluarga juga memiliki fungsi sebagai berikut: Fungsi 
pendidikan moral dan juga akhlak anak; Fungsi sosialisasi kehidupan untuk anak; Fungsi 
perlindungan untuk setiap anggota keluarga; Fungsi perasaan dan pemberi kasih sayang 

antar sesama anggota keluarga; Fungsi pendidikan dan juga penanaman ilmu dan praktik 
agama; Fungsi penyedia kebutuhan ekonomi untuk anggota keluarga yang belum dapat 
memenuhi kebutuhannya sendiri; Fungsi biologis sebagai sebuah bagian untuk 
memperbanyak keturunan/ generasi penerus; Fungsi kasih sayang, rasa aman, dan perhatian 
antar sesama anggota keluarga; Fungsi rekreatif untuk setiap anggota keluarga dari berbagai 
macam aktivitas keseharian. 

Permasalahan dalam keluarga sangatlah beragam. Setiap keluarga pasti pernah 
mengalami saat-saat krisis yang menyebabkan munculnya permasalahan dalam keluarga. 
Banyak keluarga terganggu oleh berbagai masalah seperti ekonomi, perselingkuhan, 
kejenuhan, menurunnya kewibawaan orang tua karena perilaku yang kurang baik seperti 
mabuk-mabukan, berjudi hingga suami istri saling bermusuhan dan berakhir pada 
perceraian. komunikasi yang kurang baik menimbulkan persoalan dan kesalah-pahaman 

diantara masing-masing pihak.  Ketidakmampuan orang tua dalam menyikapi permasalahan 
ini akan berakibat dan memunculkan masalah dalam diri anak. Weakland yang dikutip dari 
Hasnida Dari sinilah diusahakan agar keluarga dapat mengungkapkan perasaan, 
kemarahan, kesedihan, kekesalan. Fungsi keluarga adalah membantu klien (anggota 
keluarga) untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari sistem 
keluarga, hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan 
dengan hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan-aturan dan kekuasaan 

dalam keluarga tersebut. Satir (Latipun, 2008) menekankan dalam konseling keluarga 
diharapkan dapat mempermudah komunikasi yang efektif dalam kontak hubungan antar 
anggota keluarga. Minuchin (Latipun, 2008) mengemukakan tujuan konseling keluarga 
Mengubah struktur keluarga melalui kesatuan anggota keluarga. Keluarga dapat melihat 
realitas, mempertimbangkan sedapat mungkin dan pola transaksional. Keluarga dapat 
mengembangkan pola hubungan baru dan struktur yang mendapatkan self-reinforcing, 

Membantu, anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika 
keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga; membantu anggota keluarga agar 
menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi 
kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain. Agar tercapai keseimbangan 
yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Untuk megembangkan 
penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Untuk meningkatkan 
toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa 

(idiocyncratic ways) atau keunggulan-keunggulan anggota lain. Mengembangkan toleransi 

terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi/kecewa, konflik dan rasa sedih 
yang terjadi karena factor system keluarga atau diluar system keluarga. Mengembangkan 
motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (men-support), 
memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. 
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Pemahaman Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yangbergabung 
karena pengaruh darah, pengaruh perkawainan atau pengangkatan dan mereka hidupdalam 
satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain didalam perannya masing-masing 

menciptakan serta mempertahankan kebudayaan (Friedman, 2010:50); Keluarga adalah 
satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari: ayah, ibu dan anak. Dalam hal 
ini ada tiga bentuk keluarga yaitu: Nuclear Family, Extended Family dan Blended Family ( 

Namora, 2011). Komunikasi yang baik dan terbuka antara orangtua dengan anggota 
keluarga adalah faktor perlindungan yang paling handal dalam mencegah anggota keluarga 
terkena pengaruh buruk bahaya penyalahgunaan narkotika.  Pola pengasuhan yang efektif 

merupakan hal yang paling penting dalam kesuksesan keluarga pada masa saat ini. Sejarah 
telah mengajarkan kepada kita bahwa pengasuhan tanpa pondasi yang tepat, akan selalu 
menyebabkan kebingungan bagi setiap tingkat perkembangan anggota keluarga. Itulah 
sebabnya segala upaya dilakukan untuk dapat menjadi orangtua yang sukses. Menjadi 
orangtua yang bijak  merupakan pekerjaan sangat penting dan yang paling penting dari 
kehidupan seseorang. 

Tujuan layanan  orangtua dapat memberikan pemahaman kepada anggota keluarga 
tentang apa itu Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. Orangtua dapat menjelaskan dan 
memberi pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan 
Adiktif. Orangtua sanggup berperilaku hidup sehat sehingga dapat menjadi contoh bagi 
anggota keluarga. Orangtua dapat menjadi inisiator dalam komunikasi dengan anggota 
keluarga. Prinsip homeostatis menunjuk pada usaha-usaha keluarga untuk mempertahankan 
stabilitas dan keseimbangan di dalam sistem. Perilaku dan tindakan apapun yang dilakukan 

oleh salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi keseluruhan sistem dalam keluarga 
tersebut.  Kedua, pandangan perilaku keluarga. Pendekatan ini memandang bahwa perilaku 
seseorang merupakan hasil interaksi dengan anggota keluarganya yang lain.  

 

Metode Penelitian  

Dalam penelitian, menggunakan upaya kritis dan kreatif untuk membangun sebuah 
model intelektual berbasis Participatory Action Research (PAR) yang bermanfaat untuk 

mendesain model program penguatan institusi keluarga sebagai benteng terdepan dalam 
memerangi segala bentuk penyalahgunaan narkotika yang mensasar anggota keluarga 
(terutama anak dan remaja). Kajian ini menganalisis intervensi keluarga. Dalam segi kinerja, 
penelitian menggunakan studi ethnografis kritis dengan metode PAR melebur dan 
bekerjasama dengan masyarakat serta menggunakan 3 (tiga) pilar PAR yaitu: 1. Metodologi 
riset, 2. Dimensi partisipasi, 3. Dimensi aksi, sehingga ditemukan implementasi P4GN 
bidangPencegahan  

 

Gambar 2 : Participatory Action Research 
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PAR dipilih karena situasi dan masalah yang diteliti bukan berujud sesuatu yang 
sangat terukur secara kuantitatif, melainkan situasi dan masalah yang masih sedang 
berkembang dan mungkin memiliki beragam aspek sosial. Tematik PAR akan menganalisis 

program aksi transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan 
(monitoring). Pada dasarnya, PAR merupakan penelitian  yang melibatkan secara aktif 
semua pihak-pihak yang relevan (stakeholders) dalam mengkaji tindakan yang sedang 

berlangsung (dimana pengalaman mereka sendiri sebagai persoalan) dalam rangka 
melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, mereka harus 
melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan 

konteks lain-lain terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk 
mendapatkan perubahan yang diinginkan (Agus Afandi, dkk, 2013:41). Tujuan tulisan ini 
adalah memberikan pengantar di domain analisis kebijakan publik, untuk bagaimana 
memanfaatkan critical systemic thinking sebagai dasar pijakan meneliti secara kualitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Sinergisitas K/L/Akademisi dan masyarakat 

 

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari penyusunan petunjuk teknis (juknis) ketahanan 
keluarga yang di terjemahkan langsung dari modul UNODC, asistensi penguatan fasilitator, 
asistensi pelaksanaan program model intervensi. Pelaksanaan kegiatan di Jawa Barat terdiri 
dari 4 lokus yaitu di Cimahi (SMPN 4); Cianjur (SMPN 1); Bandung Barat Parompong 
(SMPN 1) dan Bandung Kota (SMPN 36). Sebelum melaksanakan modul ketahanan 
keluarga, data-data di lapangan dikumpulkan tentang siswa dan orangtua. Intervensi 
ketahanan keluarga anti narkoba dilakukan selama 9 minggu. Satu minggu satu kali. Setiap 

kali pertemuan memakan waktu 2-3 jam. Masing-masing daerah memiliki 4 orang fasilitator 
dengan membagi 3 kelompok, yaitu kelompok anak, orangtua, anak dan orangtua.  Setelah 
9 minggu, pelaksanan modul ketahanan anti narkoba dilaksanakan, maka analisis dengan 
metode berbagi cerita (sharing) dari para fasilitator kegiatan, wawancara mendalam (in-
depth interview) dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion/FGD). Fasilitator 
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terdiri dari perwakilan Deputi bidang Pencegahan, BNNP/K, Perwakilan akademisi, 
Perwakilan K/L, dan pemerhati pencegahan. Fasilitator berjumlah 12 orang dibagi menjadi 
3 team dan 4 lokasi. Sebelum dan sesudah pelaksanaan modul ketahanan keluarga anti 

narkoba diadakanlah rapat koordinasi (rakor) dengan mengumpulkan dinas pendidikan, 
kesehatan, PPPA, BNNP, BNNK. Asistensi intervensi di Jawa Barat dengan 4 lokasi 
kegiatan dan masing-masing 10 keluarga (1 orangtua dan 1 anak kelas VII) intervensi 
kelompok dan  non intervensi. Setelah data diolah, dilanjutkan dengan penyusunan modul 
intervensi keluarga yang telah diadaptasi dengan kearifan lokal di Indonesia, dan melakukan 
evaluasi hasil intervensi. Kegiatan ini dilakukan mulai dari Agustus minggu ke 4 sampai 

dengan Oktober minggu ke-4 (9 minggu). 

 

Hasil dan Pembahasan  

Selama 9 minggu berlangsung didapatkan data bahwa perang melawan narkotika 
melalui strategi pencegahan dapat dilakukan dengan intervensi ketahanan keluarga anti 

narkotika di jawa Barat. Program Prioritas ini dinilai cukup efektif dalam menunjang 
pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.  
Intervensi network policy dan kemitraan strategis antara dinas-dinas terkait dirasakan sudah 

dapat berjalan walau belum maksimal. Ego sektoral antar OPD masih didapati dan 
kesadaran akan permasalahan narkotika belum disadari penuh diseluruh OPD/swasta dan 
masyarakat yang ada.   

Pada Proses Pelaksanaan yang didapatkan dari hasil observasi dan FGD yaitu 
alokasi waktu ada yang kurang (misalnya pada sesi perkenalan, pembahasan stress, dan 
perilaku agresif), namun ada yang lebih (misalnya teknik bernafas); Jenis dan konten 
aktivitas yang dilakukan orangtua lebih banyak diskusi dan brainstorming sehingga 
membutuhkan waktu yang lebih panjang; Terdapat aktivitas yang membutuhkan 
kemampuan mengelola dinamika kelompok, misalnya stress dan perilaku agresif; Terdapat 
beberapa contoh (perilaku, scenario role play) yang tidak sesuai dengan karakteristik siswa 

SMP seperti minta ambilkan tas, bangun pagi.  

Pada kegiatan perkenalan, anak memerlukan waktu yang lebih lama dari alokasi 
waktu modul untuk merasa nyaman berada di dalam kelompok. Beberapa skenario bermain 
peran tidak sesuai dengan usia peserta.  Tugas rumah yang diberikan pada sesi minggu 
sebelumnya cenderung tidak dikerjakan. Ketiadaaan de brief membuat tidak ada interkoneksi 

antar kegiatan satu dengan kegiatan lainnya. Ketiadaan pengambilan kesimpulan secara 

eksplisit di akhir kegiatan membuat kurang gambaran utuh tujuan yang ingin dicapai.  
Kecenderungan membaca  instruksi sebagaimana bahasa terjemahan dalam modul, 
seringkali sulit dipahami anak, sehingga fasilitaor perlu memodifikasi kalimat tanpa 
mengurangi maknanya atau poin penting yang harus disampaikan.Pada sesi ke-3, media 
belum disiapkan sehingga fasilitator menyiapkan media sebelum kegiatan berlangsung di 
lokus masing-masing. Akibaatnya fokus kegiatan menjadi  terpecah. 
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Kel : Anak Kel : Orangtua Kel : Anak dan Orangtua 

Gambar 4 : Pelaksanaan intervensi keluarga anti narkoba 

 

Hasil analisis penyebab dalam proses pelaksanaan Sesi Anak yaitu persiapan 
fasilitator sebelum pelaksanaan (latihan) sangat berpengaruh terhadap kelancaran 
pelaksanaan dan keseusian dengan isi modul; Keterampilan fasilitator dalam memimpin sesi 
anak, termasuk kecakapan dalam menyampaikan tujuan setiap kegiatan, termasuk 
menyimpulkan di akhir sehingga peserta dapat memahami keterampilan apa saja yang akan 
dibentuk pada diri mereka; Penyampaian konsep umum mengenai poin-poin yang dilakukan 

dalam kegiatan diperlukan sebagai pengantar, misal konsep tentang stress, tentang tekanan 
teman sebaya,  asertivitas, komunikasi  dalam keluarga. 

Proses pelaksanaan pada sessi keluarga antara lain aktivitas tidak melibatkan seluruh 
keluarga, sehingga keluarga yang tidak terlibat menjadi tidak aktif; tidak terlihat adanya 
kesimpulan dalam akhir setiap sesi kegiatan; tidak ada bantuan untuk mengingatkan kembali 
mengenai penugasan yang perlu dilakukan orangtua dan anak dari sesi sebelumnya; tidak 

adanya  de brief dari aktivitas-aktivitas permainan yang dilakukan di sesi keluarga membuat 

interkoneksi antar kegiatan kurang tampak; Ada beberapa instruksi permainan (kegiatan) 
yang sulit dipahami sehingga terdapat kesalahan dalam pelaksanaan, misalnya mewujudkan 
mimpi. 

Instruksi mengenai hasil dari pekerjaan yang dilakukan orangtua dan anak (pohon 
keluarga, nilai keluargaku) tidak diketahui tindak lanjutnya, misalnya apakah untuk dibawa 
pulang, atau ditinggalkan di tempat pelatihan. Terdapat beberapa media tidak terbaca, tidak 
jelas, dan menggunakan bahasa campuran, misalnya kartu tanya jawab. Lain-lain seperti 
pemahaman fasilitator pada konten modul; keterampilan fasilitator dalam mengelola 
kelompok; persiapan fasilitator dalam pelaksanaan setiap sesi; terdapat beberapa bagian 
dalam modul yang tidak dapat dipahami dengan mudah; ruangan yang dalam setting kelas 
membuat peserta kesulitan untuk melakukan permainan-permainan, layout modul yang 
dibuat dua kolom  (berbeda antara bahasa Indonesia dan Inggris), bahasa terjemahan sulit 

dipahami peserta. Bagian “tujuan” “catatan” “catatan penting” “instruksi” perlu dibedakan 
untuk memudahkan fasilitator membedakan; Tahapan tidak dibuat dalam numbering (untuk 
memahami urutan), Ketiadaan deskripsi de brief pada setiap permainan, Ketiadaan 
kesimpulan pada akhir sesi, Perlu ada penjelasan ikon yang muncul di modul, Tidak ada 
penjelasan tentang keterampilan yang akan dibangun. Kepuasan peserta baik anak maupun 
orangtua seperti tercantum pada tabel berikut : 
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Gambar 5 : Tabel hasil Evaluasi 

 

       Implementasi Kebijakan Publik Model menurut George C. Edward III dimulai 
dari kondisi abstrak sehingga implementasi kebijakan dapat berhasil. Faktor-faktor yang 

menunjang dalam kebijakan publik yaitu faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan, 
satu dengan yang lainnya memiliki hubungan erat. Faktor-faktor itu adalah:  1).Komunikasi 
(Communications); 2).Sumber Daya (resources); 3).Sikap (dispositions atau attitudes); dan 

4).Struktur birokrasi (bureucratic structure).  

 

Kesimpulan 

Intervensi Ketahanan keluarga anti narkoba dirasakan cukup efektif melalui modul 
yang diterapkan di Jawa Barat, walau masih terdapat banyak masukan sesuai kebutuhan dan 
kearifan lokal daerah.  Kelemahan lain yang dirasakan adalah masih banyaknya 
K/L/Swasta dan masyarakat yang masih belum menanggapi dan menindaklanjuti  program 
prioritas ini disebabkan adanya kendala regulasi dan anggaran. Belum ada regulasi secara 
spesifik yang mengatur pengalokasian program P4GN dalam mata anggaran di K/L dan 

Pemda. Kendala dukungan ekologi, termasuk Surat Edaran Menpan Nomor 50 Tahun 2017 
dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2013  tidak  dipatuhi  oleh  sebagian  besar  
Kementerian/Lembaga  dan Pemda. Kendala Sarana dan Prasarana Belum ada 
kesekretariatan yang memfasilitasi proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres 
Nomor 6 Tahun 2018 secara bersama-sama antara Bappenas dan BNN. Modul intervensi 
keluarga yang memang terjemahan langsung dari modul UNODC dirasakan banyak 

Bahasa yang kurang dapat dimengerti, terutama dalam permainan-permainan membentuk 
keluarga anti narkoba. 
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Kelas Online Bagi Suami, Sebuah Alternatif Belajar :  

Studi Netnography Pada Kelas ‘Belajar Jadi Suami Batch 9’ 

 
Rahmat Hidayat, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa 

Yogyakarta. E-mail: rahmatsepti@gmail.com  

Anggraeni Wulandari, Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah 
Istimewa Yogyakarta. E-mail: anggra.wulan7@gmail.com 

 

Abstrak 

 
Rumah tangga memerlukan kemampuan dari suami dan istri dalam mengelola sehingga keluarganya 
berkualitas. Kemampuan ini membutuhkan pengetahuan yang pembelajaranya perlu didapat oleh 
suami dan istri dengan kurikulum, metode dan media yang tepat. Media baru seperti telegram kini 
menjadi alternatif tempat belajar hal tersebut yang pada kajian ini meneliti aktivitas pembelajaran 
dalam kelas daring ‘belajar jadi suami’ pada sekolah rumah tangga yang diasuh oleh ustadz Ulum A 

Saif. Pengamatan terhadap komunitas daring ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan yang 
dilakukan pada kelas belajar daring/online ‘Belajar jadi suami’. Teori yang digunakan untuk analisa 
adalah teori budaya partisipatif milik Henry Jenkins dan affinity spaces milik James Gee. Teori ini 
mengakomodir respon pengguna media baru guna penambahan pengetahuan dan keterampilan mereka secara 
informal. Metode yang digunakan adalah Netnografi, sebuah pengembangan dari Etnografi. Dengan terlibat  
sebagai siswa batch 9 channel telegram “Belajar jadi Suami” pada bulan Agustus 2019 hingga September 2019, 
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sarana daring dapat sebagai media alternatif untuk meningkatkan 
pengetahuan suami atau calon suami terhadap hal-hal yang penting diketahui terkait peran ideal suami. 
Program Keluarga Berencana seharusnya juga lebih banyak memamfaatkan media baru sebagai sarana belajar 
bagi suami dan istri. Dengan makin mudah dan murahnya belajar tentang rumah tangga diharapkan keluarga 
dapat lebih tangguh dan mampu menjadi keluarga kecil bahagia sejahtera. 

 
Kata Kunci: belajar, daring, keluarga, suami 
 

Pendahuluan  

Suami, istri dan anak dapat dikatakan sebagai tim dalam rumah tangga (a home team). 

Sebagai sebuah tim, agar terwujud kerjasama yang baik maka suami dan istri perlu 
memahami terlebih dahulu perannya masing-masing dan mampu melakukan pembagian 
peran di keluarganya. Pemahaman tersebut idealnya didapat suami dan istri sebelum 

menikah dan dapat diimplementasikan ketika mengelola rumah tangga. Secara turun 
temurun ilmu berumah tangga ini sebenarnya telah diberikan dan menjadi bagian tradisi 
lokal dengan keragamannya, mulai dari pesan orangtua ke anak yang telah dewasa/akan 
menikah, melalui simbol-simbol upacara adat pernikahan, petuah bijak tokoh adat, hingga 
melalui pembekalan kelas pra nikah oleh institusi keagamaan. Namun, dengan makin 
kompleksnya permasalahan keluarga saat ini, perlu kajian terhadap alternatif cara yang 
dapat dilakukan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman tentang peran suami 

dan istri. Hal ini terutama agar makin mampu mengantisipasi permasalahan dan tangguh 
ketika harus menghadapinya. 

Dengan adanya perkembangan ragam media untuk belajar, cara penyampaian ilmu 
tentang rumah tangga juga berkembang. Mulai dari banyaknya judul buku tentang rumah 
tangga, baik cetak maupun buku elektronik, hingga beragamnya kajian dan komunitas 
belajar daring/online yang membahas tentang ilmu berumah tangga. Salah satu penyedia 

layanan pembelajaran tentang rumah tangga secara online yaitu ‘Sekolah Rumah Tangga’ 

yang dimentori oleh ustadz Ulum A Saif bersama istrinya Febrianti Almeera. Kelas online 

ini menarik untuk diteliti karena cukup besarnya minat masyarakat mengikuti ‘Sekolah 
rumah tangga’ ini. Pada saat penelitian dilakukan, ‘sekolah’ ini telah diikuti lebih dari 2.800 
peserta. Pada ‘Sekolah rumah tangga’, ustadz Ulum berperan sebagai mentor kelas online 
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‘Belajar jadi Suami’, sedangkan ustadzah Febrianti menjadi mentor dalam kelas ‘Belajar jadi 
istri’. Mentor kelas tersebut selain sebagai penulis buku juga sebagai pembicara di berbagai 
seminar dan pelatihan. 

Dengan meneliti aktivitas di kelas online, studi ini bertujuan menjawab ‘bagaimana 

kelas online ‘Belajar jadi Suami’ batch 9 memberikan pengalaman belajar bagi siswanya 
tentang menjadi suami’. Peneliti memanfaatakan data interaksi pada batch 9 kelas online 

‘Belajar jadi Suami’. Hasil kajian diharapkan memberikan gambaran model pengembangan 
pelatihan untuk suami istri bagi pihak/instansi terkait, terutama BKKBN. Hal ini sesuai 
dengan amanat Undang-undang RI No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 

Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, memperbarui UU nomor 10 tahun 1992 yang 
menyebutkan bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga 
berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Melalui Peraturan Pemerintah RI No. 
21, 1994 dalam pasal 4 ayat 2 disebutkan bahwa terdapat delapan fungsi keluarga yaitu 
keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, 
ekonomi, dan pembinaan lingkungan. 

Pembelajaran jarak jauh melalui kelas online ini menarik karena masyarakat di era teknologi 

informasi kini membutuhkan cara belajar dengan media baru yang mengakomodir keterbatasan 
waktu dan lebih efisien untuk mempelajari pengetahuan tentang keluarga. Saat ini tren masyarakat 
dalam mengakses teknologi informasi makin meningkat. Berdasarkan data Asosiasi Penyedia Jasa 
Internet Indonesia (APJI Indonesia, 2018), pengguna internet Indonesia pada tahun 2018 telah 

mencapai 171.000.000 orang atau sekitar 64,8 % dari jumlah penduduk Indonesia, dan angka 

tersebut terus alami kenaikan 1% tiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, alasan penggunaan internet 

adalah untuk “Komunikasi Lewat Pesan” sebesar 24,7% dan “Akses Sosial Media” 18,9%. Melihat 
perkembangan tersebut, pembelajaran informal jarak jauh secara daring/online menggunakan 

media sosial menjadi metode pembelajaran alternatif yang efisien di era revolusi industri 4.0.  

Dengan mendeskripsikan pemanfaatan media baru sebagai kelas online, penelitian ini  

menggambarkan pola belajar yang dilakukan. Upaya ini sebagai respon terhadap makin 

dibutuhannya inovasi pengembangan pelatihan pada program Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga. 

 

Kajian Pustaka  

Kajian ini mengacu pada Teori Budaya Partisipatif (Participatory Culture Theory) dan Affinity 

Spaces. Teori Budaya Partisipatif yang disampaikan oleh Henry Jenkins merupakan budaya 

yang muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebudayaan baru dan respon terhadap 
ledakan teknologi new media/media baru. Media baru memungkinkan penggunanya untuk 

menyimpan, membuat catatan, menyesuaikan dan menyebarkan kembali konten dalam 
media dengan cara lain yang kuat/efektif secara online (Jenkins et al, 2009). Namun, budaya 

partisipatif ini memiliki hambatan yang relatif rendah untuk menyampaikan ekspresi dan 
melibatkan anggota masyarakat. Budaya ini memiliki dukungan kuat yang untuk 

menciptakan dan berbagi kreasi. Bahkan, dalam beberapa jenis pelatihan informal, peserta 
yang berpengalaman memberikan pengetahuan kepada peserta baru. Dalam budaya 
partisipatif, anggota juga percaya bahwa kontribusi mereka penting dan merasakan 
hubungan sosial satu sama lain. Setidaknya, anggota saling peduli dengan pendapat lainnya 
tentang apa yang telah mereka buat (Jenkins et al, 2009). 

Budaya partisipatif baru ini, seperti komunitas online menggambarkan lingkungan 

belajar yang ideal. James Gee menyebut budaya belajar informal ini dengan “affinity spaces” 

(Gee, 2018). Menurut Gee, affinity spaces menawarkan kesempatan lebih efektif untuk belajar, 

hal ini kemungkinan karena mereka saling mendukung dalam menjembatani perbedaan 
seperti usia, kelas, ras, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Dengan itu mereka dapat 
berpartisipasi dalam berbagai cara sesuai dengan keterampilan dan minat mereka. Mereka 
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saling bergantung pada pengajaran rekan sebaya dan setiap anggota komunitas termotivasi 
terus menerus untuk memperoleh pengetahuan baru atau memperbaiki keterampilan yang 
mereka miliki. Anggota komunitas juga diperbolehkan berpartisipasi sebagai ahli untuk 

saling bertukar informasi dengan ahli lainnya yang ada dalam komunitas tersebut. 

Pesatnya perkembangan media baru mulai sejak ditemukannya pada tahun 1900-an 
hingga saat ini turut ditopang pesatnya kemajuan teknologi internet. Semakin banyaknya riset 

yang menyertai perkembangan media baru ini mengantarkan  beberapa peneliti ke dalam 
riset yang memunculkan pemikiran-pemikiran baru mengenai definisinya. Media baru 
didefinisikan sebagai infrastruktur untuk komunikasi dan informasi yang terdiri dari; jenis 

data tertentu, praktek dan pengaturan sosial; mereka dibentuk secara sosial dalam cara yang 
berbeda dan memiliki ciri dampak sosial (Lievrouw & Livingstone, 2006). Lebih lanjut 
dalam buku John Hartley, dinyatakan bahwa industri di media baru mengeksploitasi dan 
memperoleh manfaat dari online, jaringan digital, dan pasar jaringan sosial.  Jenkins 

menyatakan bahwa media baru ditandai dengan interaksi atau partisipasi, mereka adalah 
“media yang menyebar” (Hartley, 2011). Sebagai media yang memiliki dampak sosial dan 

di dalamnya terdapat interaksi dari para penggunanya, media baru kemudian muncul dalam 
beberapa bentuk yang diantaranya adalah; telepon, jurnalisme online, radio, surat kabar 

elektronik dan tentu saja yang termutakhir saat ini yaitu interconnection-networking (internet).  

Melalui jaringan internet, media sosial dari dunia maya seperti Facebook, Twitter, 

WhatsApp, Telegram, dan sebagainya juga ikut menyebar popularitasnya. Media sosial di 

dunia maya inilah yang kemudian disebut dengan media jaringan. Media jaringan, dapat 

menghubungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia dengan cara yang sangat mudah 
dan cepat, yaitu melalui bantuan koneksi internet di dalam komputer, laptop,  mobile phone 

(HP), dll. Orang yang terkoneksi satu sama lain melalui jaringan internet dan sosial media, 
disebut dengan komunitas online. Komunitas online tersebut, disebutkan Van Dijk sebagai 

pengganti dari komunikasi tatap  muka yang kuantitas dan kualitas hubungan sosial 
mungkin meningkat ketika teknologi komunikasi memungkinkan kita untuk berhubungan 

dengan hampir semua orang, bahkan jarak jauh. Dengan cara ini komunikasi media baru 
dapat menjadi pengganti lengkap untuk komunikasi tatap muka, menyebabkan kualitas 
komunikasi menjadi berkurang dalam hal-hal tertentu (Dijk, 2006). Pada konteks kajian ini, 
teori tesebut dapat digunakan untuk menganalisis fenomena adanya penyediaan dan 
penggunaan kelas online untuk ilmu berumah tangga.  

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan netnografi. Netnografi 
atau ‘etnografi di dalam internet’ adalah metode riset kualitatif yang relatif baru. Metode ini 
mengadaptasi teknik penelitian etnografi ke dalam studi tentang budaya dan komunitas yang 
muncul melalui komunikasi dengan perantara komputer yang terkoneksi internet. Sebagai 

teknik penelitian marketing, netnografi menggunakan informasi yang tersedia secara terbuka 

di forum online untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan dan hal yang 

memengaruhi pengambilan keputusan kelompok konsumen online (Kozinets, 2002). 

Netnografi juga merupakan  metodologi yang cocok untuk studi topik penelitian yang 
sensitif, memungkinkan peneliti dalam cara yang tidak mencolok dan rahasia untuk 
mendapatkan yang lebih dalam wawasan opini, motif, dan kekhawatiran (Langer & 
Beckman, 2005).  

Ada banyak cara memperoleh data netnografi, tetapi pendekatan ini dapat dibagi ke 
dalam dua strategi dasar yaitu interaksi komunal dan wawancara (Kozinets, 2010). Karena 
wawancara adalah aspek yang penting dalam penelitian netnografi, dengan gabungan antara 
etnografi dan netnografi, peneliti dapat memilih baik wawancara online maupun wawancara 

tatap muka, maupun menggabungkan keduanya dalam porsi yang bervariasi (Kozinets, 
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2010). Penelitian ini menggunakan wawancara secara online karena mayoritas berada di luar 

kota sehingga tidak memungkinkan tatap muka/bertemu secara fisik.  

Populasi informan pada penelitian ini adalah seluruh peserta kelas online yang tergabung 
dalam group dan channel telegram kelas ‘Belajar jadi Suami’ batch 9. Dalam kelas batch 9 terdapat 

70 siswa, seorang ustadz/guru/narasumber dan seorang petugas admin. Kelas online batch 9 
berlangsung mulai bulan Agustus 2019 hingga September 2019. Informasi penelitian diperoleh 
dengan memanfaatkan jejak digital interaksi di kelas sehingga tanpa wawancara tatap muka dan 
informan dipilih secara purposive disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Teknik pengumpulan 

data dengan cara salah satu peneliti melakukan participant observation dengan terlibat 

berpartisipasi langsung sebagai peserta dalam kelas online batch 9.  

Metode yang digunakan untuk analisis data adalah analisis induksi. Peneliti 
menentukan hipotesis sebelum proses pengambilan data. Apabila setelah pengambilan data 
ditemukan anomali data, peneliti yang akan menentukan apakah anomali data tersebut akan 
dikecualikan dan tidak dimasukkan ke dalam analisis, ataukah data tersebut akan tetap 
dimasukkan sehingga membutuhkan pengambilan data kembali untuk menyusun ulang 

hipotesis. Penelitian ini menggunakan hipotesis ‘Pengetahuan yang dibagikan pada kelas 
online ‘Belajar jadi Suami’ batch 9 menjadi sarana belajar peserta tentang peran sebagai 

suami’. 

Ranah proses kegiatan yang diamati melalui metode ini yaitu mulai dari cara 
mempromosikan kelas hingga aktivitas kelas berakhir. Sebagai gambaran alur bagan tahapan 
yang diamati adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Bagan Tahapan Kegiatan 

 

Hasil dan Pembahasan 

Media publikasi yang digunakan kelas onine ini adalah melalaui akun instagram 
@sekolahrumahtangga, @Ulumasaif dan @iam_store_id  Sarana belajar ini oleh penyedianya 

dinamakan dengan ‘Sekolah Rumah Tangga’. Konten yang dimuat dalam sosialisasinya 

menjelaskan bahwa ‘Belajar jadi Suami’ merupakan bagian dari ‘Sekolah Rumah Tangga, 
Pendidikan Keluarga Muslim Milenial’ dan memiliki slogan ‘Strong From Home’. Konten lain 
yang dipublikasikan yaitu flyer program pelatihan, prosedur pendaftaran, daftar nama 

peserta, kurikulum, testimoni, profil mentor, jumlah alumni (sudah lebih dari 2800 peserta), 
cara akses pembelajaran, link pendaftaran, nomor kontak, hitung mundur akhir pendaftaran, 
kuota peserta (300 peserta), dan video terkait dari mentor. Respon netizen dalam publikasi 
kelas ini yang terbanyak adalah melakukan taq teman sebagai ajakan mengikuti kelas, dan 

sebagian respon lainnya yaitu pernyataan minat mengikuti, pertanyaan biaya dan syarat 
peserta. Tiap flyer di instagram direspon oleh sekitar 35 komentar. 
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Berdasar informasi dari admin yang juga tertulis di instagram @sekolahrumahtangga 

dan @iam_store_id, Sekolah Rumah Tangga adalah platform pembelajaran non formal yang 

memuat program-program spesifik tentang pra dan pasca pernikahan, juga pengasuhan anak 

untuk keluarga muslim milenial, menggunakan landasan psikologi Islami, serta disajikan 
secara online dan offline. Beberapa kelas yang sudah dan pernah dilakukan yaitu; ‘Belajar jadi 

Suami’, ‘Belajar jadi istri’, ‘Belajar jadi Ayah’, ‘Belajar jadi Ibu’, dan kelas ‘Healing’ sebagai 

upaya penyembuhan bagi yang mengalami ‘luka pengasuhan’.  

Penyebutan ‘Sekolah Rumah Tangga’ menurut admin kelas Belajar Jadi Suami batch 
9 (BJS#9) digunakan dengan alasan bahwa persekolahan saat ini belum bisa menyamai 

pendidikan. Makna pendidikan jauh lebih luas dari hanya sekadar persekolahan. 
Menurutnya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi suami yang benar dan baik sesungguhnya 
adalah pendidikan, bukan persekolahan. Sebab, dalam persekolahan, kasus soal rumah 
tangga yang dimunculkan hanyalah miniaturnya saja. Dalam persekolahan, pembelajaran 
tentang suami hanya berupa ruang laboratorium saja. Metode yang demikian menurutnya 
memang bisa berdampak pada keberhasilan peran sebagai suami, walaupun bisa tetapi tidak 

terlalu besar dampaknya. Hal yang bagi pengelola kelas dianggap cukup besar memengaruhi 
seseorang untuk berhasil dalam perannya sebagai suami adalah melalui pendidikan menjadi 
suami. Dijelaskan lebih lanjut bahwa pendidikan yang sejati bukan didapat di ruang-ruang 
kelas, pendidikan yang sejati bukan didapat di group-group online, pendidikan yang sejati 

adalah pendidikan yang didapat dari kehidupan nyata sehari-hari, melalui kurikulum yang 
disusun secara spesial dari yang Maha Pendidik, yaitu Allah subhaanahu wata'aala. 

Output yang ditargetkan setelah siswa mengikui kelas ‘Belajar jadi Suami’ yang 

tertulis di instagram admin yaitu; siswa memiliki konsep diri yang benar dan kokoh. Konsep 

diri adalah serangkaian pemaknaan tentang diri, berhubungan dengan tujuan hidup, misi 
spesifik hidup, peran diri, yang berujung pada kesadaran atas apa kehendak Allah 
mempersatukan diri dengan pasangan. Kesadaran ini diharapkan dapat membawa siswa 
untuk tepat memilih sikap sebagai partner kerjasama yang paling cocok bagi pasangan, 
apapun perbedaan, apapun tantangan dan ujiannya. Lebh lanjut dijelaskan bahwa 

harapannya dengan kelas ini semangat peserta baik single/lajang maupun couple/pasangan 

yang  ingin membentuk keluarga yang kokoh dari dalam rumah terus bergelora. Tidak hanya 
sibuk dalam pembelajaran dunia ataupun akademik, tapi juga pembelajaran rumah tangga 
yang bahkan menghabiskan separuh bahkan mungkin lebih dari usia seseorang.  

Mentor dalam kelas ‘Belajar jadi Suami’ adalah ustadz Ulum A Saif. Akun media 
sosialnya dapat diakses di www.instagram.com/ulum.asaif. Ustadz Ulum merupakan inisiator 

‘gerakan ayah mengasuh’, founder sekolah rumah tangga, pengajar parenting dengan topik 

Strong From Home berbasis Fitrah (Certified Fitrah Based Education Series 2019 dari Ust Harry 

Santosa Hasan dan Certified Pengajar Pendidikan Aqil Baligh dari Ust Adriano Rusfi). Ia 

juga pelatih pengembangan diri berbasis Islami, ketua pondok pesantren Saif Al Ulum 
Kabupaten Subang, penulis buku ‘Bapak’ dan buku ‘Saatnya Ayah Mengasuh’. Ia juga 
pengisi konten Youtube channel ‘Strong From Home’. Ia juga tergabung dalam komunitas 

belajar di majelis Lukmanul Hakim yang diasuh ustadz Adriano Rusfi, Fitrah Based 
Education yang diasuh ustadz Harry Santoso, dan ‘Home Education  Based on Akhlaq and Talent’ 

yang diasuh ustadz Harry Santosa. Dalam flyer publikasi ustadz Ulum di instagram, kelas 

online ‘Belajar jadi Suami’ merupakan bagian dari ‘Sekolah Rumah Tangga, Pendidikan 

Keluarga Muslim Milenial’ dan memiliki slogan ‘Strong From Home’. 

Berdasar wawancara peneliti dengan mentor yang sekaligus pendiri kelas ini, 

motivasi internalnya, yaitu setelah proses penggalian ke dalam diri sambil terus minta 
petunjuk dari Allah, ditemukanlah bahwa misi keluarga yang ia pimpin ini ‘bergerak untuk 
mengambil peran mendidik umat tentang keluarga’. Menurutnya, misi keluarganya 
melanjutkan estafet misi keluarga bapak/ayahnya yang juga mendidik umat tentang 
pentingnya ilmu dalam berumah tangga. Dari motivasi internal itu menurutnya 
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memunculkan gagasan membuat buku, sekolah (online), komunitas, gerakan, dan lain-lain 
yang berhubungan dengan misi itu. Lebih lanjut, ia juga memiliki motivasi eksternal. Ia 
melihat generasi kini cenderung cepat dalam dewasa secara fisik tapi agak terlambat dalam 

dewasa secara pemikiran dan pemahaman. Padahal, dalam berkeluarga, justru yang akan 
menjaga keutuhan keluarga ini bukan hanya fisik (materi), tapi juga psikis, pola pikir, dan 
kepekaan hati. Berdasar motivasi itu maka ia membuat Kelas Belajar jadi Suami (BJS) dan 
Belajar jadi Istri (BJI) untuk menyeimbangkan kedewasaan pemikiran dan pemahaman agar 
seimbang dengan kedewasaan fisik seseorang. 

Kelas online ini berbayar, tidak gratis. Prosedur pendaftaran bagi yang akan 
mengikuti kelas yaitu; mentransfer biaya mengikuti kelas online yang diistilahkan dengan 

‘investasi belajar’ sebesar Rp.250.000. Setelah calon peserta mentransfer biaya pendaftaran 
kemudian mengisi formulir elektronik (e-form) yang pada batch 9 linknya yaitu 

bit.ly/daftarBJSBJI9. Saat pengisian formulir peserta melakukan upload bukti transfer. Setelah 

form disubmit lalu peserta akan diundang dalam group WhatsApp (WA) untuk menunggu 

link channel dan grup Telegram yang dibagikan saat kelas akan dimulai. Pada batch 9 berisi 

70 peserta. Pada media instagram, respon terhadap informasi prosedur ini tidak terlalu 
banyak dikomentari. 

Channel Telegram berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran berupa video 

yang dikirim tiga hari sekali, penjelasan materi secara tertulis, penugasan, dan jawaban 
mentor atas pertanyaan yang diajukan oleh peserta melalui admin. Channel ini sifatnya 

komunikasi satu arah sehingga oleh penyelenggaranya diharapkan peserta dapat lebih fokus 

menyimak materi karena tidak terganggu aktivitas obrolan/chatting. Grup Telegram berfungsi 

untuk komunikasi dua arah antar peserta dan antara peserta dengan mentor atau admin.  

Kurikulum yang diberikan dalam kelas ‘Belajar Jadi Suami’ dan ‘Belajar Jadi Istri’ 
nama dan urutan materi pokok sama. Perbedaan hanya pada mentor yang berada di grup. 
Kurikulum materinya yaitu; (1) Adab sebelum ilmu, (2) Konsep diri, (3) Menyelaraskan  cara 
pandangan hidup, (4) Merancang misi keluarga, (5) Fitrah seksualitas, (6) Menggapai 

kemapanan mental, (7) Komunikasi efektif dengan pasangan, (8) Manajemen emosi (konsep 
bejana jiwa), (9) Manajemen finansial, (10) Menyesuaikan diri dengan mertua, espektasi dan 
respon. Sebagai gambaran materi pokok yang diberikan terangkum dalam tabel berikut: 
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Tabel 1. Materi Yang Diberikan Dalam Kelas Belajar 
 

No. Judul Materi Materi pokok 

1 Materi pembuka: Adab 
sebelum ilmu 

Etika sopan santun terhadap pemilik ilmu, sumber ilmu, 
guru/penyampai ilmu, sesama siswa/penuntut ilmu dan adab 
selama mengikuti kelas online. 

2 Materi 1: Konsep diri Konsep benar dan baik, self image, self ideal, self esteem. 

Faktor yang memengaruhi konsep diri. 

3 Materi 2: 
Menyelaraskan  cara 
pandangan hidup 

Formula cara pandang hidup, meliputi Frame of life, Frame of 
experience, Frame of reference.  

Apa dan bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan untuk 
menyelaraskan cara pandang hidup dengan pasangan. 

4 Materi 3: Merancang 
misi keluarga 

Apakah setiap orang pasti memiliki misi spesifik? 
Apakah misi ini adalah langkah-langkah mewujudkan visi? 

Cara menggali misi 

5 Materi 4: Fitrah 
seksualitas 

Prinsip-prinsip fitrah seksualitas 
Proses stimulasi fitrah seksualitas yang idealnya dilakukan oleh 
orangtua kepada kita berdasarkan tahap perkembangan usia 
(untuk evaluasi diri) 

6 Materi 5: Menggapai 
kemampanan mental 

Pentingnya kemapanan secara mental 
Tiga ikhtiar yang bisa dilakukan untuk menggapai kematangan 
mental. 

7 Materi 6: Komunikasi 
efektif dengan pasangan 

Tiga elemen dalam komunikasi, yaitu verbal, vocal, dan visual. 

Kesepakatan-kesepakatan dalam komunikasi rumah tangga 
Kaidah-kaidah dalam komunikasi efektif dengan pasangan 

8 Materi 7: Manajemen 
emosi (konsep bejana 
jiwa) 

Konsep bejana jiwa. 
Mengelola emosi 
Katup masuk dan katup Keluar bejana jiwa 

9 Materi 8: Manajemen 
finansial dan 
kemandirian rumah 
tangga baru 

Landasan manajemen finansial 
Peran suami sebagai penjemput rezeki halal 
Ikhtiar memperoleh hunian 

10 Materi 9: Menyesuaikan 
diri dengan mertua, 
Espektasi dan respon 

Mertua, espektasi dan respon 

 

Kelas berjalan setiap hari dan pada batch 9 ini dimulai 19 Agustus 2019 hingga 17 

September 2019. Pada tanggal dimulainya kelas (18 Agustus) diawali dengan perkenalan 
mentor kemudian dilanjutkan dengan informasi jadwal pembelajaran. Jadwal tersebut 
sebagai gambaran agenda pembelajaran yang akan diikuti peserta. Agenda pertama yang 
terima yaitu tentang adab/etika sopan santun (19 Agustus). Materi hari kedua (20 Agustus) 
digunakan sebagai masa orientasi siswa untuk perkenalan peserta batch 9.  Mentor memulai 
dengan menanyakan Apa alasan Anda mengikuti kelas ini? Apakah ada permasalahan 
rumah tangga yg spesifik? Apa harapan Anda setelah mengikuti kelas ini? dan Apa strategi 

belajar Anda di kelas ini mengingat materi dan tugas akan diberikan setiap tiga hari sekali. 
Jawaban pertanyaan tersebut langsung disampaikan secara privat/japri ke mentor. 

Materi pembelajaran dimulai pada hari ketiga (21 Agustus), diawali materi pertama 
tentang Konsep Diri. Setiap selesai penyampaian materi melalui video, admin mengirimkan 
semacam polling tentang pada tanggal berapa peserta mengakses materi tersebut. Sebelum ke 
materi berikutnya, selalu disertai dengan life task sebagai penugasan untuk peserta dengan 

membuat rangkuman materi dalam bentuk mind map. Life task merupakan semacam 

penugasan tidak wajib pada setiap akhir materi. Peserta ditugaskan merangkum materi yang 
diterima dalam bentuk mind map yang kemudian oleh peserta dikirimkan ke grup Telegram. 

Mind map dapat menggunakan aplikasi dan boleh hanya dengan tulisan tangan di kertas 
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kemudian difoto dan dibagikan ke grup. Tentang life task ini dijelaskan oleh admin sebagai 

berikut; 

 “…Life Task adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh Sekolah Rumah Tangga untuk 
mempertajam pemahaman siswa terhadap materi yang sudah diberikan. Jika materi yang 
ada hanya didengar atau dilihat saja maka potensi untuk lupa amatlah besar. Lain hal 
jika sebuah kematerian ditindak lanjuti dengan adanya perbuatan, maka daya ikatnya 
menjadi kuat. Sebab seseorang amat mudah sekali mengingat apa-apa yang sudah dia 
kerjakan. Nah, Life Task ini dimaksudkan untuk itu. Tidak akan ada 
evaluasi/pemeriksaan terhadap setiap siswa apakah sudah mengerjakan Life Tasknya atau 

tidak, tapi yang pasti siapa yang mengerjakan maka dia lah yang paling banyak akan 

mendapat manfaat dari pembelajaran di kelas ini…” (admin BJS#9, 21 Agustus 2019). 

 

Dalam kelas online ini life task walaupun tidak wajib namun ditekankan pentingnya 

oleh mentor. Pentingnya life task ini secara khusus disampaikan oleh mentor melalui video. 

Selain itu, peserta ditugaskan menuliskan perasaannya saat menyimak materi. Sebagai 
contoh pertanyaan penugasan yang diberikan admin setelah peserta menyimak video materi 
‘Konsep Diri’ yaitu dengan pertanyaan tentang apa saja hak dan kewajiban dari masing-
masing peran laki-laki dewasa, yaitu peran sebagai hamba Allah, sebagai suami, sebagai 
ayah dan sebagai pemimpin di masyarakat. Bagi peserta yang sudah menunaikan tugas maka 
oleh admin akan diberikan tanda penghargaan berupa gambar badge/lencana di grup yang 

tertera nama peserta tersebut tiap materi selesai diberikan.  

Setelah sesi life task, dilanjutkan dengan pendalaman. Pendalaman merupakan sesi 

mentor menjawab pertanyaan. Pertanyaan dikirim ke admin, kemudian admin akan 
meneruskannya pada mentor. Peserta boleh bertanya yang berkaitan dengan materi, boleh 
juga di luar materi, selama masih relevan dengan kehidupan Rumah Tangga. Bila identitas 
penanya ingin disembunyikan, bisa request ke admin. Pertanyaan yang sudah dijawab akan 

dibahas sebagai bagian dari sesi pendalaman materi di dalam channel. Rata-rata ada sekitar 

empat tanya jawab yang dibagikan di channel setelah sesi life task.  

Keseluruhan materi, penugasan dan pendalaman berakhir pada tanggal 17 
September 2019 yang merupakan sesi penutupan kelas. Pada sesi penutupan, admin 
memberikan pesan-pesan penutup dan mengirimkan sertifikat elektronik kepada masing-
masing peserta. Tiga peserta paling aktif juga diberikan sertifikat peserta terbaik sebagai 
tanda penghargaan. Admin memberikan kuesioner tentang kesan/kepuasan setelah 

mengikuti kelas melalui link bit.ly/KuesionerKelasBJSBJI. Berdasarkan komentar tentang 

perasaan peserta dapat terlihat bahwa peserta setelah mengikuti pembelajaran memberikan 
komentar positif terhadap manfaat dari ilmu yang diberikan serta menyadari bahwa selama 
ini belum banyak memahami peran-peran itu secara mendalam. Channel maupun grup tidak 
aktif kembali namun tidak dihapus agar peserta dapat mengakses kembali ketika 
membutuhkan. Setelah kelas berakhir peserta juga diijinkan bertanya atau berkonsultasi 

dengan mentor.  

Berdasar pengalaman mengikuti kelas online dan pengamatan terhadap aktivitas 

kelas, terlihat bahwa kelas online ‘Belajar jadi Suami’ dapat sebagai alternatif cara belajar 

yang berguna menambah wawasan tentang peran ideal suami. Suasana belajar yang 
terbangun menyenangkan dan mudah dipahami. Kurikulumnya sistematis, padat berisi dan 
cara pembelajarannya fleksibel. Setiap pertanyaan dari peserta kemudian bermanfat untuk 
memperdalam pembahasan. Pemberian badge memotivasi peserta untuk menuntaskan life 

task yang diberikan walaupun terlihat tidak semua peserta selalu mengirimkan mind map.  
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Berdasarkan pengamatan terhadap respon penugasan yang diberikan, dapat 
dikatakan bahwa respon untuk mengerjakan tugas masih minim. Dari 70 peserta yang 
terdaftar di grup dan channel, hanya sebagian kecil yang mengirimkan tugas. Pada tabel 

berikut menggambarkan jumlah peserta yang mengirimkan life task.  

 

Tabel 2. Jumlah Peserta Yang Mengirimkan Life Task 

 

Judul Materi Jumlah pengirim life task 

Materi 1: Konsep diri 22 

Materi 2: Menyelaraskan  cara pandangan hidup 14 

Materi 3: Merancang misi keluarga 12 

Materi 4: Fitrah seksualitas 12 

Materi 5: Menggapai kemampanan mental 9 

Materi 6: Komunikasi efektif dengan pasangan 8 

Materi 7: Manajemen emosi  7 

Materi 8: Manajemen finansial dan kemandirian rumah  
                tangga baru 

6 

Materi 9: Menyesuaikan diri dengan mertua, espektasi  
                dan respon 

3 

 
Dari data tersebut menunjukkan bahwa peserta yang mengirimkan life task 

merupakan sebagian kecil dari peserta yang berjumlah 70. Jumlah peserta yang mengirimkan 
life task juga makin menurun. Berdasarkan pendalaman peneliti terhadap peserta yang tidak 

mengirimkan life task, mereka mengikuti kelas tersebut tujuan utamanya untuk mengakses 

materi dan tidak sempat membuat rangkuman maupun merespon pertanyaan yang diberikan 
admin. Keinginan belajar tentang menjadi suami membuat mereka termotivasi ikut kelas 
online berbayar ini namun tidak sempat mengerjakan tugas. Selain itu sifat tugas yang bukan 

merupakan kewajiban juga menjadi alasan mereka yang tidak mengirimkan. Bagi yang tidak 
mengirimkan tugas, adanya badge penghargaan tidak terlalu penting. Bagi mereka yang 

terpenting dalam mengikuti kelas online ini adalah mendapatkan paparan materi dari mentor 

dan dapat kesempatan mengajukan pertanyaan. Kedua hal itu bagi mereka sudah cukup 
memuaskan.  

Bagi peserta yang mengirimkan life task, penugasan tersebut umumnya diaggap 

sebagai tantangan untuk menyempatkan diri membuat ringkasan materi dan menjawab 
pertanyaan dari admin. Ringkasan dalam bentuk mind map dianggap memudahkan 

mengingat dan memahami inti dari setiap pembelajaran yang diberikan. Adanya 
badge/lencana penghargaan diakui peserta menyenangkan saat diberikan oleh admin 

walaupun hal itu tidak menjadi hal yang terlalu penting. Peserta yang sebelumnya 
mengirimkan life task dan kemudian pada materi berikutnya tidak mengirimkan 
menyampaikan alasan bahwa itu karena faktor tidak sempat untuk membuat, bukan karena 

tidak mengikuti materi yang diberikan. Secara umum peserta menyimak materi, hanya untuk 
mengerjakan life task umumnya peserta tidak sempat dan menganggap bahwa mengakses 

materi dan memahaminya lebih penting dibanding mendapatkan badge penghargaan. Pada 
kelas online ini peserta merasa diuntungkan dengan masih dapat mengakses materi sesuai 

waktu luangnya dan tidak ada kewajiban yang memberatkan. Setelah kelas berakhir jejak 
digital pembelajarannya sewaktu-waktu dapat diakses kembali untuk dipelajari lagi. Kelas 

yang tidak dihapus ini menguntungkan peserta karena peserta masih dapat belajar kembali 
apabila lupa atau sebagai referensi apabila ingin mengembangkan materi sebagai bahan 
untuk mengajarkannya ke orang lain.  
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Berdasar teori budaya partisipatif Jenkins, cara belajar menggunakan new media 

dalam kelas online mampu menyederhanakan cara menyimpan, menyampaikan dan 

menyebarkan kembali informasi kepada anggota kelas/komunitas yang tergabung dalam 

grup. Sebagai salah satu komunitas online yang melakukan pembelajaran informal, atau yang 

menurut James Gee adalah affinity spaces baru. Kelas online ‘Belajar jadi Suami’ menjadi 

lingkungan belajar ideal bagi para suami yang ingin mengembangkan dan mengenali dirinya 
ditengah keterbatasan waktu yang mereka miliki. Berkonsultasi secara online dalam kelas 

online ini terlihat sebagai sarana memperdalam pengetahuan yang mereka miliki berdasarkan 

pengalaman tanpa memandang perbedaan antar peserta. Bahkan, kelas online ini 

memungkinkan anggotanya untuk dapat mengekspresikan diri dalam pilihan penyelesaian 
tugas yang diberikan sesuai dengan selera dan perasaan mereka atau tanpa mengerjakan 
tugas sama sekali. 

Berdasar testimoni dari siswa batch 9 yang bisa dipantau melalui media sosial admin. 
Semua testimoni mengungkapkan kesan positif terhadap manfaat kelas online ini. Kutipan 
salah satu testimoni peserta yaitu sebagai berikut;  

 

…ilmu dan metodenya serta konsultasinya gak akan pernah saya dapatkan di buku-
buku pernikahan atau di pelatihan online sejenis…. Tepat sasaran sesuai yang saya 
butuhkan dan dicari-cari selama ini. Bagaikan lanpu penunjuk jalan. Sekarang terasa 
lebih siap dalam menjalani hidup baru… 

 

Respon peserta setelah mengikuti kelas online ini positif. Berdasar komentar peserta 

yang disampaikan secara terbuka di media sosial maupun dari hasil wawancara dengan 
peserta informan secara umum menyampaikan bahwa telah mendapatkan pengetahuan 
tentang peran suami yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Mereka merasa 
termotivasi mengimplementasikan. Temuan ini menunjukkan bahwa kelas online BJS#9 

dianggap sebagai sarana belajar yang bermanfaat, menyenangkan dan sederhana karena 
mudah dan murah. Walaupun kelas ini berbayar/tidak gratis namun peserta merasa biaya 
itu sebanding dengan ilmu yang didapatkan. Peserta secara umum puas dengan ilmu yang 
didapat.  

Media baru yang dimanfaatkan untuk belajar jadi suami terbukti menjadi alternatif 
media belajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang akrab dengan 

teknologi informasi komunikasi. Adanya media sosial instagram menjadi sarana publikasi 
yang efektif bagi kelas online. Sarana aplikasi Telegram menjadi budaya baru sebagai sarana 
belajar dan berinteraksi. budaya ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kebudayaan 
baru dan respon terhadap teknologi media baru. Dari kelas online ini membuktikan bahwa 
media baru memungkinkan penggunanya untuk menyimpan, membuat catatan, 
menyesuaikan dan menyebarkan kembali konten dalam media dengan cara lain secara 
online. 

Sebagai affinity spaces, adanya kelas online ini juga menawarkan kesempatan lebih 
efektif untuk belajar. Hal ini karena peserta dan mentor dapat saling mendukung dalam 
menjembatani perbedaan seperti usia, kelas, ras, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. 
Mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai cara sesuai dengan keterampilan dan minat. 
Dalam sesi pendalaman di kelas ini peserta juga saling belajar. Dengan adanya bedge 
penghargaan dan sarana interaksi, peserta dapat termotivasi untuk memperoleh pengetahuan 

baru. 

Tantangan ke depan dari kelas ini adalah perlunya mengkaji kondisi 
implementasinya setelah peserta mengikuti kelas online ini. Sementara ini kelas batch 9 

hanya menanyakan kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran begitu kelas berakhir dan 
belum ada informasi adanya upaya evaluasi pasca pelatihan atau alat ukurnya untuk 
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mengkaji pengaruh atau manfaat setelah didapatnya pengetahuan ini terhadap peningkatan 
keharmonisan keluarga peserta. Upaya ini penting agar setiap pengetahuan yang diberikan 
dapat berdampak pada implementasinya dalam keluarga.  

 

Kesimpulan 

Kelas online “Belajar jadi Suami’ sebagai alternatif cara belajar yang mudah dan 

menyenangkan. Kurikulumnya menyajikan urutan tentang pengetahuan yang seharusnya 
diketahui oleh suami atau calon suami. Pola pembelajaran yang sederhana dengan 

penugasan dengan mind mapping memudahkan peserta mengingat inti dari yang diajarkan. 
Pertanyaan tentang perasaan saat menyimak materi dapat menyentuh sisi afeksi peserta 
untuk kemudian melakukan instropeksi. Berdasarkan komentar tentang perasaan peserta 
dapat terlihat bahwa peserta setelah mengikuti pembelajaran menyadari bahwa ilmu itu 
penting untuk diketahui.  

Pergeseran cara belajar dari offline ke online serta dari formal ke informal 

mengantarkan kita mencapai masa edukasi/pembelajaran yang tidak terbatas waktu, metode 
dan tempat. Pembelajar tidak perlu khawatir akan ketidaksetaraan pengetahuan, karena 
dalam pembelajaran informal terlebih secara online ruang diskusi selalu tersedia tanpa 

membeda-bedakan. Kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi guna mendapatkan 
pengetahuan yang terdukung keberadaan media baru menjadi kesempatan untuk 
dimanfaatkan sebaik mungkin. Semakin menarik ketika yang dipelajari adalah ilmu tentang 

kehidupan rumah tangga yang tidak diajarkan dalam sekolah formal.  

Penelitian ini menjadi sebuah pandangan baru akan cara mempelajari dan 
menyebarkan pengetahuan di era 4.0. Telah terbukti bahwa para peserta batch 9 merasa puas 
dan mendapatkan pengetahuan tentang peran sebagai suami yang baik. Karena kelas online 

ini terbentuk atas dasar minat, maka hasil akhirnya dapat dikatakan positif dan membawa 
manfaat bagi pesertanya. Berdasarkan pengamatan peneliti, proses belajar ini tanpa disadari 

telah menterjemahkan materi delapan fungsi keluarga sebagai aspek penting dalam 
membangun keluarga yang berkualitas. Tantangan ke depannya adalah membuktikan 
pengaruh pengetahuan yang telah didapat melalui kelas ini dengan peningkatan kualitas 
peran peserta sebagai suami. 

Sebagai instansi yang ranah tugas pelayanannya pada Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga, BKKBN perlu mengembangkan cara baru dalam upaya 

memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan memanfaatkan media 
terkini guna menunjang terwujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. Cara belajar 
menggunakan media baru/new media sangat perlu dipertimbangkan sebagai alternatif di 

tengah tingginya kebutuhan akan pendidikan rumah tangga bagi masyarakat yang memiliki 
waktu belajar terbatas. Tingginya akses warga terhadap sosial media perlu dimanfaatkan 
untuk pembelajaran terkait rumah tangga yang terencana.  

Pemanfatatan teknologi media baru untuk mendukung peningkatan pengetahuan  
suami akan menguntungkan untuk sosialisasi pentingnya Keluarga Berencana. Hal ini 
karena teknologi terkini unggul dalam faktor kecepatannya, biaya yang relatif lebih murah 
dan akses yang mudah, serta memungkinkan terjadinya partisipasi pengguna di dalamnya. 
Peluang ini perlu dimanfaatkan BKKBN untuk lebih banyak menjangkau sasaran guna 
memberikan edukasi dengan cara yang efektif dan efisien. Namun, kemudahan ini tentunya 
masih sebatas dirasakan bagi kalangan tertentu, seperti kelas menengah perkotaan dan 

wilayah pinggiran yang masih terkoneksi internet. Dengan masih adanya wilayah dan 
kelompok masyarakat yang belum terpapar teknologi informasi maka perlu dipikirkan 
alternatif solusinya. 
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Analisis Hubungan Antara Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru (PB) dengan 

Jumlah Peserta KB Aktif (PA) Di Wilayah Kecamatan Bagelen Tahun 2019 

 
Sri Sumarningsih, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional  

Provinsi Jawa Tengah. E-mail: azaria.niswata@gmail.com 
 

Abstrak 

 
Keberhasilan program keluarga berencana (KB) biasanya diukur dengan beberapa indikator 

diantaranya proporsi pencapaian peserta KB baru menurut kontrasepsi, persentase peserta KB aktif 
terhadap pasangan usia subur (PUS) dan persentase peserta KB baru metode kontrasepsi jangka 
panjang. Jumlah Peserta KB baru yang diperoleh belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap 
peserta KB aktif, sehingga dilakukan uji  hubungan jumlah pencapaian peserta KB baru dengan jumlah 
peserta KB aktif dan diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara keduanya. Berdasar hasil uji/analisa 
regresi diketahui pencapaian KB aktif di Kecamatan Bagelen dipengaruhi oleh pencapaian peserta KB 

baru hanya sebesar 35,9%. 

 
Kata Kunci : keluarga berencana, peserta KB aktif, peserta KB baru 

 

Pendahuluan 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mekanisme pengelolaan data rutin 
pengendalian lapangan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi yang 
berkaitan dengan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga di semua tingkatan wilayah. Undang-Undang tersebut diperkuat dengan 
diterbitkannya PP No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga sehingga 

kegiatan pengelolaan data rutin pengendalian lapangan sangat penting untuk Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan berbagai program 
bantuan bagi keluarga Indonesia (BKKBN, 2015). 

Keberhasilan program keluarga berencana (KB) biasanya diukur dengan beberapa 
indikator diantaranya proporsi pencapaian peserta KB baru menurut kontrasepsi, persentase 
peserta KB aktif terhadap pasangan usia subur (PUS) dan persentase peserta KB baru metode 

kontrasepsi jangka panjang (Dinkes Batubara, 2015). Dan penggunaan kontrasepsi 
merupakan salah satu upaya dalam program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga) untuk pengendalian angka kelahiran dan menurunkan laju 
pertumbuhan penduduk (BKKBN, 2016). 

Berdasarkan laporan bulanan program KKBPK di Balai Penyuluh KKBPK 
Kecamatan Bagelen pada bulan September tahun 2019 diketahui jumlah pasangan usia subur 

(PUS) sebanyak 4.524, jumlah peserta KB aktif sebanyak 3.434 (75,91%) dan PUS bukan 
peserta KB sebanyak 1.090. Menurut laporan bulanan juga didapatkan data bahwa jumlah 
pencapaian peserta KB baru sampai bulan September tahun 2019 mencapai 145 akseptor 
dengan target pencapaian peserta KB baru tahun 2019 sebanyak 378 akseptor. Sehingga 
persentase pencapaian peserta KB baru sampai dengan bulan September tahun 2019 sebesar 
38,36% yang artinya masih jauh dari target yang diharapkan. 

Peningkatan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) didukung oleh tingkat pencapaian 

peserta KB aktif (PA). Setiap tahun, jumlah peserta KB baru rata-rata antara 6-6,5 juta 
peserta namun capaian tersebut hanya mampu mempertahankan tingkat CPR karena peserta 
KB baru yang diperoleh belum memberikan kontribusi yang kuat terhadap peserta KB aktif. 
Artinya, jumlah peserta KB aktif yang putus dari memakai kontrasepsi sangat besar 
(Bappenas, 2010). 
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Dalam penelitian ini akan dianalisa adakah hubungan jumlah pencapaian peserta 
KB baru (PB) dengan jumlah peserta KB aktif (PA). Di mana dari laporan akhir tahun 2018 
diketahui jumlah PUS sebanyak 4,736 dan jumlah peserta KB aktif sebanyak 3.785, yang 

seharusnya sampai September tahun 2019 jumlah PA bertambah menjadi 3.930. Sehingga 
tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah pencapaian peserta KB 
baru (PB) terhadap jumlah peserta KB aktif (PA) di Kecamatan Bagelen sampai September 
tahun 2019. 

Variabel yang digunakan adalah jumlah pencapaian peserta KB baru dan jumlah 
peserta KB aktif. Hubungan kedua variabel akan dianalisa dengan menggunakan analisa 
regresi linier sederhana dengan tujuan untuk menguji hubungan dua variabel yaitu ada 
tidaknya hubungan jumlah pencapaian peserta KB baru dengan jumlah peserta KB aktif. 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan menjadi bahan masukan kepada penyuluh KB di wilayah Kecamatan 
Bagelen dalam meningkatkan kinerjanya. 

 

Kajian Pustaka 

Peserta KB yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat 
kontrasepsi.  Peserta KB dibedakan menjadi 2 yaitu peserta KB baru dan peserta KB aktif. 
Peserta KB baru (PB) ialah pasangan usia subur yang baru pertama kali menggunakan 
alat/obat kontrasepsi atau PUS yang kembali menggunakan alat kontrasepsi setelah 

melahirkan atau abortus. Sedangkan peserta KB aktif (PA) adalah pasangan usia subur yang 
pada saat ini sedang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi (BKKBN, 2011). 

Berdasarkan lokasi atau tempat pelayanan KB, peserta KB dibedakan menjadi 
peserta KB pemerintah dan peserta KB swasta. Peserta KB pemerintah yaitu peserta KB yang 
memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan pemerintah, misalnya 
Puskesmas, Klinik KB/ Rumah Sakit Pemerintah. Sedangkan peserta KB swasta yaitu 

peserta KB yang memperoleh pelayanan KB melalui tempat-tempat pelayanan swasta, 
misalnya Rumah Sakit Swasta, Dokter/ Bidan Praktek Swasta, Apotek, Toko Obat dan lain-
lainnya (BKKBN, 2011). 

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut Contraceptive Prevalence Rate (CPR) 

adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya 
menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu 

dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat 

digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional 
maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja. 

Cara menghitung CPR adalah membagi jumlah perempuan usia reproduksi (usia 15-

49 tahun) yang menggunakan suatu metode kontrasepsi dengan jumlah seluruh perempuan 
usia 15-49 tahun, kemudian hasilnya dikali 100. Sedangkan yang dimaksud dengan akseptor 

drop out (DO) adalah akseptor yang menghentikan pemakaian kontrasepsi lebih dari 3 bulan 

(BKKBN, 2011). 

 

Metodologi Penelitian 

Korelasi merupakan teknik analisis yang  termasuk dalam salah satu teknik 

pengukuran asosiasi/ hubungan (measures of association). Pengukuran ini merupakan istilah 

umum yang mengacu pada sekelompok teknik dalam statistik bivariat yang digunakan untuk 
mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel. Terdapat dua teknik korelasi yang sangat 
populer sampai sekarang, yaitu Korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi Rank Spearman, 

manfaatnya untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel (kadang lebih dari dua 
variabel) dengan skala-skala tertentu, misalnya Pearson data harus berskala interval atau 
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rasio, Spearman dan Kendal menggunakan skala ordinal, Chi Square menggunakan data 

nominal.  

Kuat lemah hubungan diukur diantara jarak (range) 0-1. Korelasi mempunyai 
kemungkinan pengujian hipotesis dua arah (two tailed). Korelasi searah jika nilai koefesien 

korelasi ditemukan positif, jika nilai koefesien korelasi negatif maka korelasi disebut tidak 
searah. Yang dimaksud dengan koefesien korelasi ialah suatu pengukuran statistik kovariasi 
atau asosiasi antara dua variabel. Jika koefesien korelasi diketemukan ≠ nol (0), maka 
terdapat ketergantungan antara dua variabel tersebut. Jika  koefesien korelasi diketemukan 
+1. maka hubungan tersebut disebut sebagai korelasi sempurna atau hubungan linear 

sempurna dengan kemiringan (slope) positif. 

Analisis regresi mempelajari bentuk hubungan antara satu atau lebih 
peubah/variabel bebas (X) dengan satu peubah tak bebas (Y). Analisis regresi pada dasarnya 
adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen (terikat) dengan satu atau 
lebih variabel independent (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
dan/ atau memprediksi rata-rata populasi atau niiai rata-rata variabel dependen berdasarkan 

nilai variabe! independen yang diketahui(Hidayat, 2012). Uji Kecocokan Model (Uji F) : 

Hipotesis Uji 

H0   = model tidak cocok (artinya tidak terdapat hubungan antara variabel tak 

  bebas Y dengan variabel bebas X) 

H1   = model cocok (artinya terdapat hubungan antara variabel tak bebas  

  Y dengan variabel bebas X) 

Taraf signifikan 

α      = 0,05 

Kriteria Penolakan, jika taraf signifikansi hitung < α 

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan bulanan BP KKBPK 
Kecamatan Bagelen yang meliputi data jumlah pencapaian peserta KB baru dan data jumlah 
peserta KB aktif dari bulan Januari sampai dengan September tahun 2019.Data jumlah 
peserta KB baru diperoleh dari data hasil pelayanan KB baik di tempat pelayanan KB 
pemerintah maupun swasta yang meliputi data akseptor KB dari 17 desa di Kecamatan 
Bagelen. 

Menurut Hermawan, 2014 data yang diperoleh diolah dengan uji statistik 
menggunakan program SPSS 13.0 dengan uji korelasi Pearson dan dilanjutkan dengan 
uji/analisa regresi dan  hipotesis uji dalam pengolahan data ini adalah: 

H0  : Tidak ada hubungan antara jumlah pencapaian peserta KB baru dengan jumlah  

          peserta KB aktif 

H1  : Ada hubungan antara jumlah pencapaian peserta KB baru dengan jumlah peserta  

         KB aktif 

Taraf signifikan yang digunakan α = 0,05  

 

Hasil dan Pembahasan 

Data pencapaian peserta KB baru diperoleh dari peserta KB yang dilayani di 
fasilitas pelayanan pemerintah maupun swasta yang ada di wilayah Kecamatan Bagelen. 
Dan berdasarkan data laporan bulanan program KKBPK  di BP KKBPK Kecamatan 
Bagelen pada bulan Januari – September tahun 2019 diperoleh data sebagai berikut : 

https://www.statistikian.com/2012/10/variabel-penelitian.html
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Tabel 1. Data Jumlah Pencapaian Peserta KB Baru dan Jumlah Peserta KB Aktif 

Kecamatan Bagelen Tahun 2019 
 

No Bulan Jumlah Pencapaian 

Peserta KB Baru 

Jumlah Peserta KB 

Aktif 

1.  Januari 13 3792 

2.  Februari 64 3800 

3.  Maret 17 3727 

4.  April 12 3729 

5.  Mei 2 3417 

6.  Juni 13 3429 

7.  Juli 12 3434 

8.  Agustus 5 3432 

9.  September 7 3434 

Data Sekunder : Laporan Bulanan KB Kec. Bagelen (Pemprov Jawa Tengah, 2019). 

 

 
 

Gambar 1. Grafik Jumlah Peserta KB Baru dan Jumlah Peserta KB Aktif 
 

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwa peningkatan jumlah pencapaian peserta KB baru 
pada bulan Januari - Februari tidak mempengaruhi jumlah peserta KB aktif. Apabila 
dilakukan perhitungan dengan pencapaian peserta KB baru bulan Februari sejumlah 64 
akseptor, maka jumlah peserta KB aktif seharusnya 3856. Namun kenyataan yang ada 
jumlah peserta KB aktif pada bulan Februari hanya 3800. 

Dan pada bulan Februari - Maret dengan peningkatan jumlah pencapaian peserta 

KB baru justru membuat jumlah peserta KB aktif menurun. Hal inilah yang dimaksud 
dengan pencapaian peserta KB baru  yang diperoleh belum memberikan kontribusi yang kuat 
terhadap peserta KB aktif sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Akhir Evaluasi 
Pelayanan Keluarga Berencana Bagi Masyarakat Miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan 
Keluarga Sejahtera-I/KS-I (Bappenas, 2010). 

Berdasarkan data hasil laporan program KKBPK  di BP KKBPK Kecamatan 

Bagelen, jumlah peserta KB baru yang diperoleh berasal dari peserta KB ganti cara dan KB 
baru/murni. Hal inilah yang membuat pencapaian peserta KB baru kurang/belum 
memberikan kontribusi yang berarti dalam pencapaian jumlah peserta KB aktif. Selain itu 
juga dikarenakan banyak akseptor yang putus/ berhenti dari pemakaian alat kontrasepsi. 
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Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan uji statistik menggunakan program SPSS 
13.0 dengan uji korelasi Pearson untuk mengetahui koefisien korelasi antara jumlah 

pencapaian peserta KB baru dan jumlah peserta KB aktif. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Korelasi Pearson Jumlah Peserta KB Baru (PB) dan Jumlah      

Peserta KB Aktif (PA) 

 

Dan berdasarkan hasil uji statistik dengan uji korelasi Pearson diperoleh nilai koefisien 

korelasi r = 0,599 yang menunjukkan korelasi positif yang berarti hubungan antara jumlah 
pencapaian peserta KB baru berjalan paralel dengan jumlah peserta KB aktif. 

Untuk mengetahui besarnya pengaruh pencapaian jumlah peserta KB baru (PB) 
dengan pencapaian jumlah peserta KB aktif (PA) uji statistik selanjutnya adalah uji regresi. 

 

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Pencapaian Jumlah Peserta KB Baru (PB) dengan   

Pencapaian Jumlah Peserta KB Aktif (PA) 

 

Selanjutnya dari uji regresi diperoleh hasil nilai koefisien regresi (r) = 0,599 dan R 
kuadrat sebesar 0,359 yang artinya variabel jumlah peserta KB aktif dipengaruhi oleh jumlah 
pencapaian peserta KB baru sebesar 35,9% dan sebesar 64,1% dipengaruhi hal lain yang 
tidak diketahui dan diteliti. 

Dan untuk menguji kecocokan hubungan antara pencapaian jumlah peserta KB baru 
(PB) dengan pencapaian jumlah peserta KB aktif (PA dilakukan uji kecocokan dengan uji F 
dengan  hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Kecocokan Model (Uji F) Jumlah Peserta KB baru (PB) dengan          

Jumlah Peserta KB aktif (PA 

 

 ANOVA(b) 
 

Model 
  Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 986,962 1 986,962 3,912 ,088(a) 

  Residual 1765,927 7 252,275     

  Total 2752,889 8       

a  Predictors: (Constant), PA 
b  Dependent Variable: PB 

Correlations
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,088

9 9
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,088

9 9

Pearson Correlation
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N

Pearson Correlation
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Model Summary

,599a ,359 ,267 151,65850
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R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of
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Predictors: (Constant), PBa. 
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Dari hasil uji F diketahui kedua variabel, jumlah pencapaian peserta KB baru dan 
jumlah peserta KB aktif mempunyai koefisien korelasi yang signifikan pada peluang 0,088. 
Hal ini dapat dilihat pada nilai F dari hasil uji sebesar 3,912 yang signifikan pada peluang 
0,088. Dengan kata lain, nilai signifikan 0,088 > 0,05 yang berarti bahwa hipotesis nol 
diterima. 

Sehingga dari hasil uji dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada hubungan antara 
jumlah pencapaian peserta KB baru dengan jumlah peserta KB aktif untuk wilayah 
kecamatan Bagelen. Jumlah peserta KB aktif di kecamatan Bagelen tidak dipengaruhi oleh 
jumlah pencapaian peserta KB baru dikarenakan beberapa hal yang pertama adalah sistem 
pencatatan dan pelaporan yang belum tepat. Pada pencatatan dan pelaporan peserta KB 
ganti cara dilaporkan dalam peserta KB baru, sehingga tidak akan mengubah jumlah peserta 
KB aktif yang ada. Yang kedua adalah Angka Drop Out (DO) yang besar. Jumlah peserta KB 

yang drop out juga mempengaruhi jumlah peserta KB aktif. Angka DO kecamatan Bagelen 

sebesar 496 yang dihitung dari jumlah PA bulan Desember 2018 sebanyak 3.785, dengan 
Peserta KB baru sampai September 2019 sebanyak 145 akseptor. Sehingga jumlah PA 
seharusnya sebanyak 3.930 namun jumlah PA yang ada hanya 3.434. Jadi jumlah DO 

kecamatan Bagelen selisih antara PA seharusnya dengan PA yang ada pada bulan September 
sebanyak 496. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil uji dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara jumlah 
pencapaian peserta KB baru dengan jumlah peserta KB aktif di Kecamatan Bagelen. Karena 
variabel jumlah peserta KB aktif dipengaruhi oleh jumlah pencapaian peserta KB baru hanya 

sebesar 35,9% dan nilai signifikansinya 0,088 atau lebih dari 0,05. Adapun saran dalam 
penelitian ini bagi penulis selanjutnya agar dapat membedakan peserta KB baru antara 
peserta KB baru metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek. 
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Abstrak 

 
Program Keluarga Berencana dicanangkan sejak tahun 1970 dengan tujuan membentuk keluarga kecil 
bahagia dan sejahtera. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
ketahanan keluarga melalui program tersebut, tetapi kasus ketidaksejahteraan dan kerapuhan keluarga 
masih banyak terjadi. Berdasarkan hal tersebut, maka kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan dan ketahanan keluarga di Kecamatan Panggang Gunungkidul. Lokus penelitian dipilih 
karena daerah tersebut memiliki angka fertilitas lebih rendah daripada kecamatan lainnya. Kajian ini 
menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur indikator ketahanan keluarga dan kualitatif dengan 
wawancara mendalam untuk mengali permasalahan ketahanan keluarga. Subjek penelitian adalah 

pasangan usia subur dengan jumlah sampel sebanyak 314. Untuk mengukur ketahanan keluarga 
digunakan 24 indikator yang mewakili segenap aspek kehidupan. Terdapat 45 % perempuan menikah 
dan pernah menikah memiliki anak 1 orang. Sebanyak 42 % perempuan menikah dan pernah menikah 
yang memiliki anak 1 orang tidak menginginkan tambah anak lagi karena sudah cukup. Hasil dari 
kajian ini menunjukkan bahwa keluarga dengan fertilitas rendah di Kecamatan Panggang memiliki 
ketahanan keluarga yang baik. Beberapa indikator ketahanan keluarga sudah diatas 90 %. Beberapa 

indikator yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan pangan lengkap, pendidikan, dan keagamaan. 

 

Kata Kunci: Fertilitas rendah, kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga 

 

Pendahuluan 

       Slogan Hari Keluarga Nasional adalah Cinta Keluarga, Cinta Terencana. Perencanaan 

yang baik dalam membangun keluarga sehingga tercipta sebuah keluarga kecil yang bahagia 
dan sejahtera merupakan makna yang terkandung dalam slogan tersebut. Generasi 
Berencana program yang relevan ditengah isu maraknya pernikahan usia dini akibat 
kehamilan yang tidak diinginkan dan fenomena seks pra nikah. Berbagai seminar, workshop, 
diskusi ilmiah maupun diskusi ditengah-tengah masyarakat termasuk remaja ramai 
membicarakan namun kasus tersebut tidak kunjung padam. 

       Camat Saptosari dan Girisubo Gunungkidul bersama dengan tokoh masyarakat, 
sekolah, remaja, dan aparat lain yang terkait berhasil menurunkan angka pernikahan usia 
dini dengan menerapkan sangsi sosial bagi pelaku pernikahan usia dini dan keluarganya. 
Pertanyaanya adalah apakah menurunnya angka pernikahan usia dini, diikuti dengan 
penurunan perilaku seks pra nikah? Jika fenomena kedua tidak teratasi, resiko terjadinya 
kehamilan tidak diinginkan sangat besar mengingat pemahaman remaja tentang kesehatan 

reproduksi juga sangat rendah. 

       Dalam kegalauan tersebut, muncul kesadaran penguatan fungsi keluarga untuk 
menekan dan menurunkan persoalan remaja. Tujuan pembangunan Keluarga menurut 
Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan 
Pembangunan Keluarga dalam Bab II, Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), adalah meningkatkan 

mailto:listyaningsih_umi@yahoo.com
mailto:aji.bkkbndiy@gmail.com
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kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram dan harapan masa depan yang lebih 
baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Keluarga yang 
berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan 

sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, 
bertanggungjawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 

       Program KB yang telah dicanangkan sejak tahun 1970 atau 49 tahun yang lalu dengan 
tujuan membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera, apakah telah tercapai atau belum 
menjadi isu dan pertanyaan saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitan ini bertujuan 
mengetahui tingkat kesejahteraan dan ketahanan keluarga pasangan usia subur fertilitas 

rendah. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul. 

 

Kajian Pustaka 

       Menurut Kamus Bahasa Indonesia Ketahanan keluarga diartikan kondisi dinamis suatu 
keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik dan 

psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk 
hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Ketahanan 
keluarga menurut UU Nomer 10 tahun 1992 sebagai kondisi suatu keluarga yang memiliki 
keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental 
spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai 
keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. 

       Ketahanan Sosial keluarga merupakan kondisi dinamika dalam suatu keluarga yang 
ditandai oleh kemampuan daya tahan terhadap arus perubahan, memprediksi perubahan, 
melakukan antisipasi terhadap perubahan, dan mengatasi resiko yang ditimbulkan akibat 
perubahan itu. Menurut Chapman (2002) ada lima tanda adanya ketahanan keluarga (family 

strength) yang berfungsi dengan baik (functional family) yaitu (1) sikap melayani sebagai tanda 

kemuliaan, (2) keakraban antara suami-istri menuju kualitas perkawinan yang baik, (3) orang 

tua yang mengajar dan melatih anaknya dengan penuh tantangan kreatif, pelatihan yang 
konsisten dan mengembangkan ketrampilan, (4) suami-istri yang menjadi pemimpin dengan 
penuh kasih dan (5) anak-anak yang mentaati dan menghormati orangtuanya. Setiap 
anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing dan diantaranya menghormati, 
menghargai, dan menyayangi satu dengan yang lainnya. 

       Menurut Sunarti (2001), ketahanan keluarga berhubungan dengan kemampuan keluarga 

menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang 
dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sunarti (2001) lebih lanjut membedakan 
ketahanan keluarga menjadi:  

1. Ketahanan fisik meliputi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu pangan, 
sandang, papan, pendidikan dan kesehatan, dan ekonomi  

2. Ketahanan sosial terkait dengan nilai agama, komunikasi antar anggota rumah tangga 

dan lingkungannya, saling menghormati hak dan kewajian anggota rumah tangga, 
membina kebersamaan, kekeluargaan, kasih sayang, cinta kasih dan hubungan sosial. 

3. Ketahanan psikologis keluarga berhubungan dengan kemampuan keluarga 
menanggulangi masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif, konsep diri positif 
(termasuk terhadap harapan dan kepuasan) dan kepedulian antar anggota rumah tangga 
seperti suami terhadap istri. 

       Martinez et al. (2003) dalam Sunarti (2001) yang disebut dengan keluarga yang kuat dan 
sukses adalah dalam arti lain dari ketahanan keluarga adalah kuat dalam aspek kesehatan, 
ekonomi, pendidikan, kehidupan bermasyarakat, dan perbedaan budaya dalam masyarakat 
melalui keterampilan interaksi personal dengan berbagai budaya. Keluarga sebagai satu 
entitas selalu menghadapi ancaman kerapuhan/kerentanan (family vulnerability) yang berasal 

dari kekuatan dari luar keluarga, yang dapat menimbulkan kerusakan (potential damage). 
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Gangguan/ancaman dari berbagai aspek tersebut baik sosial, ekonomi maupun lingkungan 
alam dapat menimbulkan kerapuhan keluarga pada berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi 
dan lingkungan. Dampak dari semua gangguan ini tergantung dari seberapa besar ancaman 

yang ada. 

 

Metode Penelitian 

       Kajian dilakukan di salah satu kecamatan di Kabupaten Gunungkidul yaitu Kecamatan 
Panggang. Kecamatan Panggang dipilih secara purposive dengan pertimbangan fertilitas 

rendah. Pasangan Usia Subur Fertilitas Rendah didapatkan dari pendataan keluarga yang 
dilakukan oleh BKKBN. Populasi penelitian sebanyak 1716 keluarga dengan jumlah anak 
kurang atau sama dengan 2. Berdasarkan tabel Morgan dengan signifikan 5 % diperoleh 314 
sample keluarga. Besaran sampel dibagi secara proporsional pada setiap desa. 

 

Hasil dan Pembahasan 

       Fertilitas dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai kemampuan menghasilkan 
keturunan atau kesuburan. Fertilitas sebagai kemampuan bereproduksi yang sebenarnya 
atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang perempuan. Kelahiran yang 
dimaksud adalah kelahiran hidup atau kelahiran bayi yang menunjukkan tanda-tanda 
kehidupan meskipun hanya sekejap. Keluarnya bayi dari rahim seorang ibu yang tidak 

menunjukkan tanda-tanda kehidupan atau disebut dengan lahir mati, dalam demografi tidak 
dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. 

       Berdasarkan populasi pasangan usia subur yang memiliki anak kurang dari 2 terdapat 
747 orang perempuan menikah yang berstatus kawin dan pernah kawin. Sebanyak 29,6 % 
perempuan tidak memiliki anak dan 44,7 % memiliki anak 1. Terdapat 8 % perempuan 
memiliki anak lebih dari 3 orang dan jumlah anak terbanyak sebesar 8 orang anak. 

       Terdapat salah satu desa di Kecamatan Panggang yang memiliki komunitas tidak 
membenarkan keluarga berencana karena anak adalah hidayah Yang Kuasa. Kehidupan 
kelompok tersebut kurang berbaur dengan masyarakat. Kader bahkan tokoh masyarakat 
kesulitan dalam mensosialisasikan keluarga berencana.  

 

Tabel Distribusi Perempuan menurut Jumlah Anak Lahir Hidup 

 

Umur Jumlah Anak 
0 1 2 3+ 

< 20 2 1 0 0 
20-24 12 57 0 0 
25-29 27 98 5 0 
30-34 7 60 5 0 
35-39 7 42 0 1 
40-44 8 27 10 0 
45-49 14 23 22 4 
50-54 30 8 30 2 
55-59 28 11 21 7 
60-64 27 2 19 6 
65+ 59 5 19 41 
 221 334 131 61 

Sumber: Data Primer, 2019 
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       Sebanyak 65 % perempuan yang memiliki anak 1 orang berumur dibawah 35 tahun dan 
sebanyak 8 % perempuan berumur diatas 49 tahun. Diantara perempuan yang memiliki anak 
1,42 % menyatakan tidak menginginkan tambah anak. Jumlah anak satu dirasakan cukup 

bagi keluarga, selain karena repot dan trauma kehidupan masa kecil. Berikut ini pernyataan 
dari ibu yang trauma dengan kehidupan kemiskinannya sehingga tidak menginginkan 
anaknya memiliki kehidupan yang memprihatinkan: 

Saya tidak ingin anak saya memiliki kehidupan seperti yang saya alami waktu kecil. 
Apa-apa tidak punya, mau makan susah, temannya sekolah tidak sekolah, sakiiiiiit 
rasanya. Saya sama suami sudah berjanji, anak yang satu ini kalau bisa sampai 

sarjana dan bekerja yang baik, kalau perlu tidak tinggal disini, disana yang enak. 
Kalau anak-anak disini SMP sudah boleh naik motor, anak saya tidak saya 
ijinkan....... saya rela repot ngantar anak, terus mburuh.... pikiran saya cuma satu... 
anak saya harus fokus sekolah, tidak main. 

 

Punya anak satu menurut saya sudah cukup, besuk kalau sudah waktunya ya akan 
jadi dua. Bagi saya yang penting anak-anak itu bisa memiliki kehidupan yang baik, 
andiri, tidak menyusahkan orang tua. Bagi saya hal tersebut cukup. 

 

       Sikap merupakan sebuah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri 
atau orang lain atas reaksi atau respon terhadap stimulus (objek) yang menimbulkan 

perasaan yang disertai dengan tindakan yang sesuai dengan objeknya. Azwar (2012) struktur 
sikap dibedakan atas 3 komponen yang saling menunjang, pertama, komponen kognitif 
merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen kognitif 
berisi kepercayaan stereotype yang dimiliki individu mengenai sesuatu dapat disamarkan 

penanganan (opini) terutama apabila menyangkut masalah isu atau problem yang 

kontroversal. Kedua, komponen afektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek 

emosional. Aspek emosional inilah yang biasanya berakar paling dalam sebagai komponen 
sikap dan merupakan aspek yang paling bertahan terhadap pengaruh-pengaruh yang 
mungkin adalah mengubah sikap seseorang komponen afektif disamakan dengan perasaan 
yang dimiliki seseorang terhadap sesuatu. Ketiga komponen konatif merupakan aspek 
kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Dan 
berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak/bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-
cara tertentu dan berkaitan dengan objek yang dihadapinya adalah logis untuk 

mengharapkan bahwa sikap seseorang adalah dicerminkan dalam bentuk tendensi perilaku. 

 

 

Gambar 1. Alasan tidak ingin tambah anak 
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Alasan Tidak Ingin Tambah Anak 
(Perempuan Menikah dan Pernah Menikah) 

cukup repot trauma
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       Terdapat 24 indikator ketahanan keluarga yang mewakili segenap aspek kehidupan 
termasuk didalamnya adalah kepemilikan dokumen kependudukan sebagai bentuk 
pengakuan negara terhadap warga negara. Hampir semua keluarga memiliki buku nikah, 

dalam hal ini perempuan tidak terugikan dalam perkawinan karena tercatat secara formal. 
Sedangkan kepemilikan dokumen kependudukan akte kelahiran masih sangat rendah yaitu 
32 %. Sebagian orang tua tidak memiliki akte kelahiran karena merasakan pentingnya 
dokumen tersebut. Namun untuk anak-anak yang masih dalam usia sekolah, dokumen 
tersebut sudah dimiliki. Salah satu persyaratan memasuki pendidikan formal merupakan 
satu upaya penting mendorong masyarakat memiliki dokumen tersebut. 

       Indikator katahanan keluarga yang lain adalah waktu yang disisihkan orang tua untuk 
anak-anaknya. Kesibukan orang tua mencari nafkah menjadi alasan orang tua tidak 
memiliki waktu khusus untuk anak. Waktu khusus yang dimaksud adalah waktu yang 
digunakan oleh orang tua untuk bercengkrama, berdiskusi, ataupun ngobrol dengan anak-
anaknya. Waktu khusus yang dimaksud dalam penelitian ini bisa dilakukan bersamaan 
dengan waktu makan, waktu istirahat ataupun waktu belajar. Keaktifan orang tua untuk 

menanyakan kondisi anak juga menjadi pertimbangan. Meskipun tidak semua orang tua 
memiliki waktu khusus untuk anak, namun orang tua memperhatikan perkembangan 
kehidupan anak. Berikut ini merupakan ungkapan dari salah satu bapak terkait dengan 
pertanyaan waktu khusus. 

Meskipun saya tidak pernah “jagongan” (duduk bersama) dengan anak-anak tetapi saya 
selalu tanya dengan isteri saya bagaimana kondisi anak-anak, ada masalah atau tidak. Anak-

anak lebih dekat dengan ibunya...... kalau dengan saya mereka jarang ngomong, minta uang 
saja dengan ibunya 

 

       Sikap demikian banyak diungkapkan oleh para ayah dalam mengembangkan 
komunikasi dengan anak. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hubungan anak dengan 
ibu lebih dipengaruhi oleh faktor afeksional sementara hubungan dengan ayah bersifat lebih 

normatif. Hubungan harmonis antara orang tua dan anak menurut memiliki peran penting 
bagi kehidupan anak. Kedekatan hubungan ini menggambarkan ikatan emosional dan 
kepatuhan terhadap norma yang ada. Kedekatan hubungan antara orang tua dan anak 
dipengaruhi oleh faktor budaya yang mendasari pola asuh orang tua kepada anak-anaknya. 
Penelitian yang dilakukan di Belgia menemukan bahwa remaja yang memiliki hubungan 
yang dekat dengan orangtua dan tumbuh di keluarga yang harmonis memiliki 

kecenderungan yang rendah untuk melakukan perilaku yang melanggar seperti 
penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kedekatan orang tua menggambarkan kedekatan 
emosional terhadap terbentuknya kepercayaan dan kebahagian anak kepada orangtuanya.  

       Anak merasa lebih dekat dengan ibu karena perasaan dekat dan kehadiran ibu 
membawa situasi nyaman. Hubungan anak dengan figur ayah lebih dikarenakan unsur 
hormat, kepatuhan, respek, dan ketaatan. Anak memiliki kesan “angker” kepada ayah dan 

seakan berjarak, tidak terlepas dari peran ibu yang selalu menghadirkan sosok ayah sebagai 
orang yang galak, suka marah, dan beberapa upaya menakut-nakuti anak ketika ibu 
mengajarkan pada anak. Hasil yang muncul adalah anak merasa takut dan menunjukkan 
hormat kepada ayah. Ayah oleh anak diberi hormat dalam suasana emosional yang agak 
dingin.  
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Tabel 1. Distribusi Indikator Ketahanan Keluarga 

 

Indikator Ketahanan Keluarga %tase 

Kepemilikan buku nikah 99,7 

Semua anggota rumah tangga memiliki akte kelahiran 31,8 

Semua anggota keluarga tinggal dalam satu bangunan rumah 93,0 

Ayah menyisihkan waktu khusus untuk anak 79,9 

Ibu menyisihkan waktu khusus untuk anak 89,2 

Suami isteri mengelola bersama keuangan 99,7 

Suami isteri merencanakan jumlah anak yang diinginkan 92,0 

Semua anggota keluarga mampu makan lengkap 57,6 

Tidak ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi 96,8 

Tidak ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut  90,1 

Memiliki tempat tidur terpisah antara orang tua dan anak 73,2 

Keluarga memiliki rumah 96,0 

Pasutri memiliki penghasilan tetap 250.000 per bulan 97,8 

Keluarga tidak menunggak membayar listrik 86,9 

Keluarga tidak pernah menunggak keperluan pendidikan 73,2 

Tidak ada anak yang putus sekolah 73,2 

Pasutri memiliki tabungan dalam bentuk uang minimal 500.000 74,2 

Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan atau BPJS 95,2 

Tidak ada kekerasan antara suami atau isteri 97,1 

Tidak ada kekerasan antara orang tua terhadap anak 93,9 

Tidak ada anggota rumah tangga yang terlibat kejahatan 95,9 

Keluarga merawat lansia 36,9 

Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial 99,7 

Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin 48,4 

Sumber: Data Primer, 2019 

 

       Indikator ketahanan keluarga yang lain adalah kesehatan. Sebagian besar keluarga tidak 
memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit akut maupun permasalahan gizi. 
Penyakit akut yang dimaksud dalam kajian ini adalah penyakit yang berakibat mengganggu 
aktivitas kesehariannya ataupun penyakit menahun. Permasalahan gizi yang dimaksud 
adalah kondisi tubuh yang diakibatkan karena yang bersangkutan kurang gizi. Persoalan 

kesehatan yang perlu diperhatikan adalah belum semua anggota keluarga mampu makan 
lengkap. Beberapa orang tua selalu mengalah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-
anaknya. Orang tua cukup makan makanan sederhana atau kaya karbohidrat karena tidak 
membutuhkan tumbuh kembang lagi. Dengan kata lain kebutuhan makan lengkap 
diutamakan untuk anak-anak. Makan lengkap dalam kajian ini berarti 4 sehat 5 sempurna. 

       Kebutuhan protein dipenuhi dari lauk yaitu telur, ayam, tahu dan tempe. Orang tua akan 

memprioritaskan kebutuhan protein hewani untuk anak-anak, sedangkan untuk orang tua 
lebih banyak dipenuhi dari protein nabati. Menurut (Pahlevi, 2012) konsumsi protein 
berpengaruh terhadap status gizi anak. Anak membutuhkan protein yang cukup tinggi untuk 
menunjang proses pertumbuhannya. Penyediaan pangan yang mengandung protein sangat 
penting, meskipun pertumbuhan masa kanak-kanak berlangsung lebih lambat daripada 
pertumbuhan bayi, tetapi kegiatan fisiknya meningkat. 

       Kebutuhan vitamin yang diperoleh dari buah-buah masih dirasakan kurang. Buah-
buahan dikonsumsi ketika hasil pekarangan menghasilkan atau saat itu sedang musim buah 
sehingga harga terjangkau. Anak kekurangan vitamin maka dapat berakibat pada 
menurunya daya tahan tubuh sehingga mudah terserang penyakit infeksi seperti batuk, diare, 
demam yang bisa berakibat pada konsumsi makanan anak menurun sehigga status gizi dan 
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pertumbuhan anak juga akan berpengaruh (Proverawati & Erna, 2010). Hal ini diperkuat 
dalam penelitian Fitriyah & Mahmudiono (2013) hasil penelitian menunjukkan defisiensi 
vitamin berperan pada rendahnya resistensi terhadap infeksi. Semakin rendah konsumsi 

vitamin maka semakin menurun tingkat imunitas seseorang. Hal ini akan memberikan 
dampak dalam penyerapan zat gizi sehingga meningkatkan risiko penyakit gizi yang akan 
berdampak pada status gizi anak. 

       Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh keseimbangan antara 
asupan zat gizi dengan kebutuhan. Keseimbangan tersebut dapat dilihat dari variabel 
pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan lingkar kepala. 
Ketika keseimbangan terganggu, di mana berat badan lebih rendah daripada berat yang 
seharusnya menurut usianya disebut gizi kurang. Konsumsi makanan memegang peranan 
penting dalam pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak sehingga konsumsi makanan 
berpengaruh besar terhadap status gizi anak untuk mendapatkan pertumbuhan fisik dan 
kecerdasan anak. Fenomena gizi kurang bukan saja karena makanan yang kurang tetapi juga 
karena penyakit. 

       Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap, pengetahuan gizi, ketersediaan 
makanan, keterpaparan media, dan pendapatan orang tua dengan perilaku konsumsi buah 
dan sayur pada anak. Seperti yang diketahui pada umumnya bahwa kurangnya konsumsi 
buah dan sayur dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, diabetes 
hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kanker. Kematian dini dan kehidupan produktif yang 
hilang karena cacat, 28% dari kematian di seluruh dunia disebabkan karena rendahnya 

konsumsi buah dan sayur. Selain itu, tidak cukup buah dan sayur diperkirakan menyebabkan 
sekitar 14% dari kematian akibat kanker pencernaan, sekitar 11% dari jantung dan sekitar 
9% kematian stroke. Rekomendasi kecukupan konsumsi buah untuk mencegah penyakit 
kronis adalah 400-600 gram per hari. 

       Indikator ketahanan keluarga lainnya adalah ketersediaan tempat tidur yang terpisah 
antara orang tua dan anak. Beberapa orang tua masih tidur bersama dengan anak-anaknya 

yang duduk di bangku sekolah dasar. Beberapa ahli parenting menyarankan sejak usia 8 
tahun, perlu mengajarkan anak kemandirian dengan dibuatkan kamar terpisah dari orang 
tua. Orang tua harus belajar membiarkan anak tidur terpisah dengan pertimbangan anak 
akan belajar menenangkan diri, melatih percaya diri, kemandirian, dan belajar berani. Selain 
itu, anak-anak juga harus belajar bahwa orang tuanya memiliki hubungan sendiri yang harus 
dihormati. 

       Selain itu, indikator ketahanan keluarga yang perlu diperhatikan adalah pendidikan. 
Sekitar tiga per empat persen keluarga yang tidak memiliki persoalan pembayaran 
pendidikan. Sebagian kecil keluarga masih memiliki persoalan terkait dengan pembayaran 
uang sekolah. Kondisi inilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan rendahnya angka 
partisipasi sekolah di Gunungkidul dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di 
Yogyakarta. Pendidikan masih dianggap sebagai kebutuhan pemerintah atau program kerja 
pendidikan 9 tahun. Setelah menyelesaikan program 9 tahun sekolah, masyarakat tidak 
memiliki keinginan menyelesaikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi seperti sekolah 
menengah atas. Selain aksesibilitas sekolah menengah atas lebih jauh dari rumah, kesadaran 
orang tua akan pentingnya pendidikan belum ada. 

       Kemampuan ekonomi yang ditunjukan dari kepemilikan tabungan berupa uang senilai 
500 ribu rupih masih sekitas 75%. Tabungan masyarakat bukan berupa uang cash namun 
berupa pohon atau emas. Masyarakat sangat senang menginvestasi kekayaan dalam bentuk 

emas karena lebih fleksibel penggunaannya. Sebanyak 68% keluarga memiliki tabungan 
berupa emas. 

       Teori portofolio, investor perlu menempatkan sejumlah aset dalam portofolionya untuk 
meminimalisasi risiko. Terdapat beberapa alternatif investasi yang dianggap sebagai safe 
haven atau tempat yang aman, salah satunya adalah emas. Bahkan kalangan investor menilai 
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bahwa dengan berinvestasi emas, nilai dari kekayaan mereka akan tetap terjaga.  Gunawan 
dan Wirawati (2013) menyatakan bahwa emas merupakan investasi yang efektif dikarena 
dinilai cenderung stabil dan hampir tidak terpengaruh oleh adanya inflasi (zero inflation). 

Selain itu beberapa kelebihan lain dalam investasi pada emas yaitu harga emas tidak 
tergantung oleh situasi politik dunia, perubahan kurs mata uang asing, tidak bergantung pada 
suatu pemerintahan dan perbankan. Nurdiyana (2013) perhiasan emas banyak disenangi 
masyarakat karena dengan membeli perhiasan emas adalah salah satu bentuk investasi di 
mana nilainya relatif stabil dan cenderung meningkatkan harganya, oleh karena itu 
perdagangan perhiasan emas tidak lagi dipandang sebagai jual beli transaksional namun 

telah berkembang menjadi pemasaran relasional. 

       Keluarga di Kecamatan Panggang merupakan keluarga yang sedikit alami kekerasan 
dalam rumah tangga baik antar suami isteri maupun antara orang tua dan anak. 
Ketidaksesuaian pendapat antara suami isteri hingga menjadi suatu pertentangan wajar 
dialami, namun tidak sampai pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Munculnya 
kata-kata yang tidak baik hingga pada pemukulan tidak terjadi di wilayah ini. Bentakan yang 

diterima oleh suami ataupun isteri dianggap sebagai suatu kewajaran karena 
ketidakcocokan. 

       Demikian pula ketika orang tua mendidik anak juga pada saat tertentu dilakukan dengan 
nada tinggi. Bentakan dan kemarahan yang dilakukan untuk anaknya lebih pada niatan agar 
anak-anaknya berperilaku yang baik. Orang tua jarang melakukan pemukulan pada anak-
anaknya, lebih pada teguran dengan suara yang agak keras.  

Anak itu tidak bisa kita ikuti terus kemauannya. Terkadang harus kita tegur kalau yang 
dilakukan itu salah, bahkan kalau melawan ya harus kita bentak. Orang tua tidak boleh 
kalah atau di dekte anak. Anak yang harus manut dengan orang tua karena orang tua 
telah berpengalaman. Namun karena jamannya sudah berubah, ya cara mendidik anak 
pun juga harus berubah. Anak sekarang harus ditunjukan bukti dulu baru percaya apa 
yang kita sampaikan 

       Lestari (2008) menyebutkan bahwa secara garis besar pola asuh dibagi menjadi 3 macam 
yaitu: 

1. Pola asuh otoriter  
Yang dimaksud pola asuh otoriter adalah adalah setiap orang tua dalam mendidik 
anak mengharuskan setiap anak patuh tunduk terhadap setiap kehendak orang tua. 
Anak tidak diberi kesempatan untuk menanyakan segala sesuatu yang menyangkut 

tentang tugas, kewajiban dan hak yang diberikan kepada dirinya.  
2. Pola asuh demokratis  

Yang dimaksud pola asuh demokratis adalah sikap orang tua yang mau 
mendengarkan pendapat anaknya, kemudian dilakukan musyawarah antara 
pendapat orang tua dan pendapat anak lalu diambil suatu kesimpulan secara 
bersama, tanpa ada yang merasa terpaksa.  

3. Pola asuh permisif  

Yang dimaksud dengan sikap orang tua dalam mendidik anak memberikan 
kebebasan secara mutlak kepada anak dalam bertindak tanpa ada pengarahan 
sehingga bagi anak yang perilakunya menyimpang akan menjadi anak yang tidak 
diterima di masyarakat karena dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. 
Anak-anak yang dibesarkan dengan gaya ini cenderung tumbuh tanpa sikap disiplin. 

       Berdasarkan hasil observasi selama proses wawancara, hampir tidak ada orang tua yang 

menerapkan satu pola asuh murni kepada anaknya. Artinya ada kombinasi pola asuh yang 
dilaksanakan orang tua dalam mendidik anak. Pengetahuan dan pengalaman pengasuhan 
anak menjadi dasar orang tua menerapkan pola asuh yang sesuai dengan karkateristik anak. 
Berikut ini merupakan ungkapan dari seorang ibu dengan tiga orang anak. 
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Cara memperlakukan anak satu dengan anak yang lain beda-beda. Meskipun mereka 
satu Rahim tapi watak mereka beda. Anak saya yang kedua sangat mandiri, dia selalu 
bilang “aku iso” bahkan dalam belajar pun sendiri. Beda dengan anak saya yang 

pertama, apa-apa minta pertimbangan saya, kalau dia ujian saya juga ikut belajar. 
Nah anak saya yang ketiga, dia sangat sosial, temannya banyak, mudah bergaul. Dia 
belajar sendiri cuma harus ditemani, disuruh, ditunjukkan. Untuk itu, pola asuh saya 
ya kadang-kadang keras, kadang-kadang mengikuti keinginan dia…….yah tarik ulur 
lah. 

 

       Meskipun pola asuh secara umum terkombinasi, namun secara obyektif demikian, 
dominasi pola asuh anak tetap terlihat untuk diklasifikasi menjadi empat kelas yaitu pola 
asuh demokratis, otoriter, permisif atau acuh. Gambar dibawah ini menunjukkan bahwa 
secara umum 32% keluarga menerapkan pola asuh kombinasi demokrasi, otoriter, dan 
permisif. Sebanyak 24% kombinasi demokratis dan otoriter, dan 23% menerapkan pola asuh 
demokratis dan permisif. Sedangkan sebanyak 20% yang murni menerapkan pola asuh 

demokratis. 
       Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa pola asuh demokratis 
lebih baik dibandingkan dengan pola asuh yang lain. Penerapan pola asuh disesuaikan 
dengan usia dan kondisi anak. Pada suatu saat orang tua akan menerapkan pola asuh 
otoriter, namun pada saat yang lain pola asuh demokratis atau pembiaran jauh lebih tepat. 
Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan salah seorang ibu 

 
Didaerah saya ada seorang anak di mana ayahnya nasrani, sedangkan ibunya muslim. 
Yang ingin saya katakana, anak tersebut saya lihat tidak pernah ke mushola, namun 
juga tidak pernah ke gereja. Saya beranikan untuk bertanya ke ibu nya dan dijawab 
katanya memilih agama merupakan hak anak, dan orang tua tersebut menghargai hak 
tersebut. Lha….. menurut saya ini sangat tidak tepat. Anak-anak sampai umur 17 
tahun itu belum bisa melihat mana yang baik untuk dia dan mana yang jelek. Orang 

tua harus mengarahkan ini baik, itu jelek. Anak sejak kecil harus dikenalkan tauhid 
sehingga sebagai pondasi dia dalam menjalani kehidupannya…… sudah diajari dan 
dituntun saja, kadang masih banyak yang salah jalan, apalagi kalau dibiarkan. Kalau 
sduah kita tunjukan mana yang baik, mana yang jelek, kemudian akhirnya dia 
memilih jalannya sendiri, itu sudah tanggung jawab mereka, tapi selama mereka belum 
dewasa, orang tua harus menunjukkan dan itu kewajiban menurut saya”  

 

 

 

Gambar 2. Pola Asuh Orang Tua terhadap Anak. Sumber: Survei Lapangan, 2018 
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       Orang tua yang cenderung menggunakan pola asuh demokratis karena orang tua ingin 
mengajarkan anak hidup secara mandiri dengan tetap melibatkan anak sebagai bagian dari 
proses pembelajaran dalam hidup. Berikut ini merupakan ungkapan dari salah satu kader 

PKK. 

 

Anak-anak jaman sekarang itu tidak bisa ditekan, dipaksa, diberitahu pokoknya tidak 
bisa “ndak kuwalat”, harus ada penjelasan yang logis. Nah salah satunya ya kita beri 
saja tanggung jawab secara mandiri untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah kalau 

mereka gagal tinggal kita beritahu mengapa gagal…. Cara seperti ini cukup efekif, 
mereka bisa belajar dari kesalahan. 

 
       Hal ini sesuai dengan pendapat Husada (2013) yang menyatakan bahwa orang tua yang 
menerapkan pola asuh demokratis cenderung memperlakukan anak dengan memberi 
kesempatan untuk bertanggung jawab, menentukan perilakunya sendiri, kreatif, dan adaptif. 

Kreativitas tidak datang dengan sendirinya, namun perlu dikembangkan sejak dini. Potensi 
kreatif seorang anak akan aktual dalam bentuk perilaku, karena adanya rasa aman dan bebas. 
Kebutuhan rasa aman yang diperlukan dalam tumbuh kembang kreativitas anak akan 
terpenuhi dalam lingkungan keluarga berpola asuh demokratis, dibanding keluarga biasa, 
dalam keluarga remaja kreatif tidak banyak aturan yang diberlakukan. Pendapat diatas 
mempertegas bahwa untuk menjadi orang kreatif dibutuhkan kecerdasan, namun kecerdasan 

tidak akan berkembang dengan baik tanpa ada faktor pendukung lainnya. Dengan kata lain 
bahwa orang cerdas belum tentu kreatif, tetapi orang yang kreatif sudah pasti cerdas. Artinya 
bahwa banyak orang yang cerdas namun tidak mampu berinovasi, hanya orang yang cerdas 
kreatiflah yang bisa berinovasi, dan hal ini dapat terjadi karena adanya berbagai faktor 
pendukungnya seperti keluarga, sekolah, lingkungan dan teknologi. Pola asuh demokratis 
sangat wajar jika dominan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Hal ini 
dikarenakan pola asuh demokratis memiliki peran yang baik dalam kehidupan anak. Peran 

tersebut diantaranya terkait kebaikan yang berhubungan dengan prestasi belajar, 
kedisiplinan, kecerdasan emosi, perilaku prososial, bahkan sampai keterkaitan dengan 
perilaku seksual. 
       Pola asuh demokratis memiliki hubungan positif dengan kedisiplinan, kecerdasan 
emosi, perilaku prososial, dan perilaku seksual. Dalam hubungannya dengan kedisiplinan, 
menyatakan bahwa pola asuh demokratis membentuk karakter kedisiplinan anak-anak. Pola 

asuh demokratis yang ditunjukkan oleh orang tua membawa dampak bagi kedisiplinan anak-
anak mereka dengan wujud ketaatan anak terhadap peraturan yang dibuat di rumah dan di 
sekolah.  
       Dalam hubungan dengan kecerdasan emosi dan perilaku prososial, Husada (2013) 
menyatakan bahwa secara parsial variabel pola asuh demokratis berkorelasi dan variabel 
kecerdasan emosi juga berkorelasi sangat signifikan dengan perilaku prososial. Husada 
(2013) menjelaskan bahwa remaja yang tumbuh dalam pola asuh keluarga yang demokratis 
lebih cenderung memiliki kecerdasan emosi dan jiwa prososial dibandingkan remaja dengan 
pola asuh lainnya. Dalam hubungannya dengan perilaku seksual, pola asuh demokratis juga 
memiliki hubungan positif.  
       Keberhasilan pola asuh yang diterapkan orang tua terlihat dari pernyataan bahwa 96 % 
anggota keluarga tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan seperti pencurian, penipuan 
dan lain sebagainya. Namun demikian, pada tabel tersebut satu hal yang perlu diperhatikan 

adalah masih banyak keluarga yang belum melaksanakan ajaran agama secara benar. Hal 
ini diukur dengan kewajiban ibadah yang dilakukan oleh semua anggota keluarga. Sholat 
tertib 5 waktu merupakan ukuran untuk keluarga muslim, sedangkan untuk keluarga yang 
non muslim menjalankan ibadah yang diajarkan. 
       Menurut Quraishi Shihab Shalat pada hakikatnya merupakan kebutuhan mutlak untuk 
mewujudkan manusia seutuhnya, kebutuhan akal pikiran dan jiwa manusia, sebagaimana ia 
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merupakan kebutuhan untuk mewujudkan masyarakat yang diharapkan oleh manusia 
seutuhnyanya. Shalat dibutuhkan oleh pikiran dan akal manusia, karena ia merupakan 
pengejawantahan dari hubungan dengan Allah SWT, hubungan yang mengambarkan 

pengetahuan tentang tata kerja alam raya ini, yang berjalan dalam kesatuan sistem, shalat 
juga mengambarkan tata intelegensi semesta yang total yang sepenuhnya diawasi dan 
dikendalikan oleh suatu kekuatan yang Maha dasyat dan Maha mengetahui, Tuhan yang 
maha Esa, Dan bila demikian, maka tidaklah keliru bila dikatakan bahwa semakin 
mendalam pengetahuan seseorang tentang tata alam raya ini, akan semakin tekun dan 
khusyuk pula ia melaksanakan shalat (Shihab, 1994). 
       Ketahanan keluarga di Kecamatan Panggang tidak menunjukkan perbedaan menurut 
jumlah anak lahir hidup yaitu masing-masing sebesar 20 point dari 24 poin yang ada. Artinya 
keluarga dengan jumlah anak 2 ataupun yang lebih banyak yaitu 4 sampai 8 memiliki 
ketahanan keluarga yang sama. Hasil yang sama juga tidak terlihat perbedaannya ketika 
dibedakan menurut klasifikasi penghasilan dan pendapatan. Keluarga dengan tingkat 
penghasilan rendah dan tinggi mempunyai rata-rata ketahanan keluarga yang hampir sama. 
Kondisi ini menunjukkan, pengetahuan masyarakat dapat diperoleh darimanapun dan 

efektif untuk membangunan ketahanan keluarga. Berikut ini ungkapan salah seorang ibu: 

 

Saya ini ibu rumah tangga yang hanya pendidikan SMP saja. Saya pengin anak-
anak saya (2 orang) semua sekolah karena kalau pinter ndak mudah dibohongi. 
Orang pintar itu temannya banyak sehingga dia kembangan usaha apapun, 
biasanya temannya banyak jadi kalau usaha mudah....... mau pinjam mudah, 

memasarkan juga mudah 

 

Berikut ini juga pendapat dari salah seorang ibu 

 

Mengasuh anak itu harus ditarik dan diulur kayak menerbangkan layang-layang. 
Kadang kita harus keras kalau anak sudah miring-miring........ kalau telat ya 
susah untuk benarkan. Tapi kalau anak tiap hari dibentak-bentak ya....... ndableg 
juga...... telinganya tebal...... mereka tidak tau orang tuanya marah karena tiap 
hari marah ......... jadi orang tua itu gampang-gampang susah ...... 

     
   Peningkatan ketahanan keluarga di dalam pembangunan berkeluarga akan mampu 
menghadapi berbagai tantangan dalam menuju keluarga yang sejahtera. Peran ayah dan ibu 
yang setara untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan di dalam keluarga juga merupakan 
bagian yang sangat penting dari landasan ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga perlu 
ditingkatkan di dalam pembangunan keluarga agar mampu menghadapi berbagai tantangan 
menuju terciptanya keluarga yang sejahtera dan tantangan era globalisasi.  

 

Kesimpulan 

       Keluarga dengan fertilitas rendah di Kecamatan Panggang memiliki ketahanan keluarga 
yang baik. Beberapa indikator ketahanan keluarga sudah diatas 90 %. Beberapa indikator 
yang perlu ditingkatkan adalah pemenuhan pangan lengkap, pendidikan, dan keagamaan. 
Indikator ketahanan keluarga merupakan indikator dasar terwujudnya keluarga yang 

berketahanan. Pangan dan pendidikan bermuara dalam satu kran ekonomi. Peningkatan 
ekonomi atau kesejahteraan keluarga perlu dilakukan untuk memberikan jaminan agar 
semua anggota keluarga mampu mengkonsumsi pangan lengkap dan mengenyam 
pendidikan hingga jenjang yang diinginkan. Kesadaran orang tua akan pentingnya 
pendidikan juga perlu dilakukan sehingga bisa mendorong anggota keluarganya untuk terus 
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melanjutkan studinya. Agama sebagai modal spiritual dan terbentuknya karakter yang baik 
juga harus dipikirkan. Orang tua tidak hanya fokus mencari nafkah untuk memenuhi 
kebutuhan hidup keluarga namun juga menanamkan dan memberi keteladanan kehidupan 

spiritual yang baik. 

 

Ucapan terima kasih  

       Kami mengucapkan terima kasih kepada Perwakilan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah mendanai kajian ini.  
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Abstrak 
 
Tulisan ini mengkaji tentang peran Kampung KB dalam upaya mewujudkan pembangunan desa 
berwawasan kependudukan. Selama ini, dukungan terhadap Kampung KB dari pemerintah desa 
masih kurang. Kondisi ini dapat dilihat dari rendahnya dukungan secara anggaran dari pemerintah 
desa ke program Kampung KB. Tidak adanya kepemilikan program oleh aparat desa juga menjadi 
jarak antara program Kampung KB dengan program desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
mixed method dengan teknik analisis deskriptif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah tingkat 
kesuksesan sebuah Kampung KB dipengaruhi oleh peran tokoh masyarakat yang ada diwilayah 
tersebut, selain itu rasa kepemilikan terhadap program Kampung KB oleh pemerintah desa menjadi 
faktor penting, sehingga anggapan bahwa Kampung KB adalah program induksi supra desa tidak 
muncul. Dalam rangka  pengembangan Kampung KB kedepan, maka upaya advokasi perlu dilakukan 
agar isu-isu kependudukan yang ada di desa bisa masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa, 
selain itu perlu adanya terobosan inovasi dalam pengembangan Kampung KB dengan pendekatan 
potensi desa, sehingga stigmanisasi Kampung KB yang identik dengan kantong kemiskinan tidak 
muncul. Kedepan yang perlu didorong adalah sinergitas Kampung KB dengan pembangunan ekonomi 
yang berkelanjutan dan kreatif dengan pendekatan Collaborative Innovation. 
  

Kata Kunci: Kampung KB, Perencanaan, Sinergitas, Collaborative Innovation 

 

Pendahuluan 

       Penelitian mengkaji tentang peran Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) dalam 
upaya untuk menggaungkan pentingnya pembangunan desa berwawasan kependudukan. 
Pembangunan desa berwawasan kependudukan pada intinya adalah memposisikan 
penduduk sebagai subyek dan obyek pembangunan (Tjiptoherijanto, 2002). Artinya, 
penduduk bisa berpartisipasi langsung dalam menentukan arah kebijakan bagi desanya. 
Selain itu, pembangunan yang dilakukan tanpa memperdulikan aspek-aspek kependudukan 

dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari, baik persoalan pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan. 

       Desa merupakan entitas sosial, politik dan pemerintahan paling bawah yang menjadi 
ujung tombak dalam proses pembangunan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa telah menjadi angin segar bagi masyarakat desa untuk bisa mengungkit 
ketertinggalannya. Daya ungkit yang bisa menggerakkan masyarakat desa untuk maju 

adalah adanya pengakuan negara terhadap desa berdasarkan asas rekognisi dan 
subsidiaritas. Selain itu, dukungan finansial yang masuk ke desa melalui Dana Desa (DD) 
mendorong pesatnya perubahan yang ada di desa. Dengan kewenangan dan dukungan 
finansial tersebut, desa akan lebih mampu mengkapitalisasi potensi dan asetnya sendiri 
untuk mencapai kesejahteraannya. Pengakuan atas asas ini sangat penting bagi perubahan 
situasi sosial di desa karena mampu menciptakan pengaruh bagi peningkatan kesejahteraan 

masyarakat desa. 

       Agar terwujud pembangunan desa yang efektif dan efisien tentunya dibutuhkan 
perencanaan yang matang dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki oleh 
desa. Proses perencanaan secara partisipatif dibutuhkan dalam hal ini. wujud partisipasi aktif 
masyarakat diharapkan tidak hanya sebatas pada proses perencanaan pembangunan semata, 

mailto:fadlan_habib@ugm.ac.id
mailto:umiwasriyati@gmail.com
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namun dibutuhkan juga partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan sampai dengan melakukan kontrol atas pelaksanaan pembangunan 
yang ada di desa. 

       Paradigma pembangunan yang ada di desa seharusnya memperhitungkan segenap 
kebutuhan dari penduduk desa, untuk itulah pembangunan desa berwawasan kependudukan 
perlu digaungkan lebih lantang lagi. Pembangunan desa berwawasan kependudukan 
mimiliki arti bahwa pembangunan harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk 
yang ada. Penduduk harus dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan.  

       Isu kependudukan dalam kaitannya dengan pembangunan desa bisa diintegrasikan 
melalui perencanaan pembangunan di desa. Untuk itu, manfaat paling mendasar yang 
diperoleh dari pembangunan berwawasan kependudukan adalah besarnya harapan bahwa 
penduduk yang ada di desa menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil 
pembangunan. Hal ini berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak 
besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan. 

       Kampung KB menjadi salah satu terobosan dalam pembangunan desa berwawasan 
kependudukan. Implementasi inovasi melalui program dan kegiatan Kependudukan, 
Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terus digalakkan dalam 
mewujudkan tujuan pembangunan berwawasan kependudukan (BKKBN, 2017). Kampung 
KB merupakan salah satu bentuk pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang 
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di wilayah tersebut. Sinergitas dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi penting dalam mensukseskan tujuan Kampung KB 

yaitu pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, pemantapan ketahanan keluarga 
dan pemberdayaan ekonomi keluarga serta pengendalian, pemantauan, pengamatan dan 
pembinaan penduduk yang merupakan bagian dari pengentasan kemiskinan (BKKBN, 
2017). 

       Dalam konteks implementasi Kampung KB yang ada di Kabupaten Gunungkidul belum 
semuanya berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ada beberapa Kampung KB yang 

cenderung pasif dan mengandalkan pendamping (PKB/PLKB) dalam menjalankan 
programnya, meskipun ada sebagian yang lain sudah bisa dikatakan mandiri. Untuk itu perlu 
adanya terobosan baru dalam pengembangan Kampung KB kedepan. Selama ini, sinergitas 
dalam pelaksanaan program masih kurang dan cenderung parsial dan sektoral. Pelaku 
utamanya masih berkutat pada peran instansi yang membidangi KB. Padahal dukungan dari 
aktor yang lain sangat dibutuhkan, utamanya peran dari pemerintahan desa. 

       Inovasi dalam pengembangan Kampung KB perlu dilakukan agar tujuan pendirian 
Kampung KB bisa tercapai. Inovasi bisa dilakukan baik dari sisi bentuk maupun dari sisi 
proses. Pemerintah desa selama ini memiliki anggapan bahwa dengan adanya program 
kampung KB di wilayahnya maka desa tersebut terstigmanisasi sebagai kantong kemiskinan. 
Kedepan, pendekatan seperti ini perlu dikaji kembali. Meskipun salah satu tujuannya adalah 
pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. 

       Implementasi Kampung KB dalam upaya mewujudkan pembangunan desa berwawasan 
kependudukan pada level desa menjadi penting untuk dilihat. Untuk itu, tulisan ini akan 
menjelaskan tentang bagaimana integrasi antara Kampung KB dalam perencanaan di tingkat 
desa dan aktor kunci dalam keberhasilan pengembangan Kampung KB sangat menarik 
untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana strategi 
pengembangan Kampung KB kedepan agar pembangunan desa berwawasan kependudukan 

dapat terwujud secara berkelanjutan dan mendapatkan dukungan dari pihak desa. 
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Kajian Pustaka 

       Memahami sebuah teori inovasi tidak bisa dilepaskan dari pemikiran Schumpeter (1983) 

yang menyatakan bahwa sebuah inovasi pada dasarnya adalah perubahan pada aspek 
produk, proses atau prosedur. Pemikiran ini menegaskan bahwa inovasi bukanlah pada 
tataran ide, melainkan sebuah praktek nyata. Upaya untuk menciptakan sebuah inovasi pada 
dasarnya merupakan proses yang disengaja untuk dirancang, direalisasikan, dan 
menciptakan layanan baru baik dari sisi organisasi maupun prosedur guna memperbaiki cara 
kerja atau praktek yang sudah berjalan (mapan) dan cenderung konvensional (Torfing, 
Sørensen, & Røiseland, 2019). 

       Inovasi pada dasarnya adalah inisiatif kolaboratif yang membutuhkan kontribusi semua 
aktor yang terlibat (Li, 2019). Karena tidak ada kerangka kerja sebelumnya secara eksplisit 
berfokus pada tata kelola jaringan kolaboratif untuk inovasi publik, kerangka kerja 
diperlukan untuk mempelajari bagaimana jejaring inovasi berkontribusi untuk membuat tata 
kelola publik lebih efektif dan inovatif. Dalam konteks pengembangan Kampung KB, inovasi 
program sangat dibutuhkan. Keberhasilan implementasi Kampung KB membutuhkan cara-

cara kerja yang inovatif dan kolaboratif. 

       Pengembangan strategi tata kelola yang memacu adanya inovasi yang efektif dapat 
dilihat dari enam hal, yaitu partisipasi/kolaborasi, mengembangkan kerangka kerja, 
mengelola interaksi, mensponsori sumber daya, menetapkan visi, dan diplomasi (Stevens & 
Verhoest, 2016). Penciptaan collaborative innovation membutuhkan kehadiran banyak pihak. 

Masyarakat sebagai entitas yang memiliki pengetahuan dan sumberdaya harus terus 
didorong untuk terus maju. Kehadiran pemerintah, akademisi, dan sektor swasta mutlak 
diperlukan untuk terus memback-up masyarakat untuk cepat berdaya. Oleh karena itu, 
mekanisme atau proses kolaborasi aktor dalam inovasi pengembangan Kampung KB 
penting adanya. Suyanto, et.al (2014) mencoba menggambarkan alur mekanisme kolaborasi 
aktor dalam inovasi akar rumput, sebagai berikut.  

 

 

 

Gambar 1. Alur dan Mekanisme Kolaborasi antar Aktor Dalam Pengembangan Inovasi 

Akar Rumput, Suyanto et.al 2014. 

 

Penggunaan Metode Penelitian 

       Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method dengan teknik analisis deskriptif. 

pendekatan yang dilakukan adalah sequential explanatory design dengan menempatkan 

pendekatan kuantitatif sebagai rujukan utama dalam penggalian data kualitatif (Cresswell, 
2010). Data kuantitatif diperoleh berdasarkan data kemiskinan Desa Gari dan Desa Pulutan 
berdasarkan dokumen Basis data Terpadu (BDT) tahun 2015 yang berasal dari TNP2K. 
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Teknik pengumpulan data secara kualitatif dilakukan dengan cara melakukan wawancara 
secara mendalam kepada tokoh-tokoh kunci yang ada di Kampung KB, Desa, PLKB, dan 
Instansi KB terkait, serta Bappeda Kabupaten Gunungkidul. Tujuan dari wawancara secara 

mendalam tersebut adalah untuk menggali informasi tentang sejauhmana peran Kampung 
KB yang ada di desa dalam upaya untuk meningkatkan program KKBPK. Selain itu, 
pengumpulan data juga dilakukan dengan melakukan observasi keadaan desa secara 
langsung maupun mempelajari dokumen-dokumen milik desa dan juga sebagai tambahan 
dalam melakukan analisis.  

       Analisis data dilakukan dengan cara melakukan reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara meringkas data, mengkode, 
menelusur tema, dan membuat pengelompokan data (Miles, B. Mathew dan Huberman, 
1992). Sedangkan untuk penyajian data dilakukan dengan cara mengelompokkan 
sekumpulan informasi kegiatan pada saat informasi dikumpulkan. Dan langkah terakhir 
adalah penarikan kesimpulan (Moleong, 2007). 

       Adapun lokus dari penelitian pada tingkat Kampung KB hanya dilakukan di Kecamatan 

Wonosari, pertimbangan dalam pemilihan lokasi ini lebih pada melihat perbandingan antara 
dua kampung KB diwilayah tersebut yang dinilai berhasil dan kurang berhasil. Dasar 
penilaian pemilihan Kampung KB yang berhasil maupun tidak berdasarkan penilaian dari 
Dinas yang membidangi Kampung KB tersebut (DP3AKBPMD). Padahal dari sisi 
perlakukan yang diberikan baik yang diberikan oleh PKB/PLKB dan pemerintah kabupaten 
sama antar keduanya. Hasil perbandingan inilah yang nantinya akan digunakan untuk 

menganalisis perkembangan Kampung KB.  

 

Hasil dan Pembahasan 

Potret Kampung KB dan Kemiskinan Desa Gari dan Desa Pulutan  

       Kehadiran Kampung KB di Kabupaten Gunungkidul setidaknya sudah berjalan sejak 

tahun 2017. Pada tahun tersebut setidaknya telah berdiri 1 (satu) buah Kampung KB di setiap 
kecamatan dengan cakupan Kampung KB berbasis pedukuhan. Saat ini jumlah kampung 
KB yang ada sudah dua kali lipat dari jumlah sebelumnya yaitu 38 buah dengan masing-
masing kecamatan terdapat 2 (dua) buah. Berdasarkan penilaian dari informan yang 
membidangi tentang Kampung KB di Kabupaten Gunungkidul (DP3AKBPMD). 
Memperlihatkan bahwasannya Kampung KB yang masuk kategori sangat baik hanya 22 

persen, sedangkan yang masuk kategori baik jumlahnya mayoritas dengan persentase 58 
persen. Sedangkan sisanya masuk kategori kurang (20 %). Dari data ini menunjukkan bahwa 
perkembangan Kampung KB di Kabupaten Gunungkidul belum baik. 

       Capaian keberhasilan Kampung KB berdasarkan perbandingan tahun berdirinya 
memperlihatkan data yang menarik. Kampung KB yang berdiri lebih awal dinilai sedikit 
berhasil dibandingkan dengan Kampung KB yang baru. Hal ini bisa menunjukkan 2 (dua) 

hal. Pertama, pemilihan Kampung KB pada tahun awal dilakukan lebih selektif 
dibandingkan dengan yang baru. Kedua, ada nilai manfaat yang didaatkan oleh warga dalam 
program Kampung KB, sehingga aspek keberlanjutan menjadi terlihat.  
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Grafik 1. Gambaran Kampung KB di Kabupaten Gunungkidul 

 

       Kampung KB di Kecamatan Wonosari ada 2 (dua) buah, yaitu Kampung KB Jatirejo di 
Desa Gari dan Kampung KB Temu (Tentrem, Edipeni, Mituhu, Ulet) di Desa Pulutan. 
Kampung KB Jatirejo Desa Gari berdiri pada tahun 2017  berdasarkan Surat Keputusan 
Kepala Desa SK Nomor: 26/kpts/2017 tanggal 22 Desember 2017, sedangkan Kampung 
KB Temu di Desa Pulutan berdiri pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala 
Desa, SK No. 24/KPTS/2019. Adapun kegiatan yang sudah dilakukan di dua Kampung KB 

tersebut adalah sebagai berikut : 
 

Tabel 1. Gambaran Kegiatan Kampung KB Desa Gari dan Desa Pulutan 

 
No Keterangan Kampung KB Jatirejo Kampung KB Temu 

1. Kegiatan pertemuan Tidak rutin Rutin 
2. Bentuk kegiatan Kampung KB dalam 

kegiatan KKBPK 
BKB, BKR, BKL, 
UPPKS, PIK-R 

BKB, BKR, BKL, 
UPPKS, PIK-R 

3. Sinergitas lintas sektor Kurang Kurang 
4. Laporan rutin (online) Belum Belum 
5. Rumah Data Belum ada Belum ada 
6. Dukungan anggaran Tidak ada Tidak ada 
7. Aktor PKB/PLKB PKB/PLKB, Tokoh 

Masyarakat 

Sumber : Data Primer 
 

       Kampung KB selalu diidentikkan dengan permasalahan kemiskinan. Gambaran terkait 
dengan kemiskinan yang ada di lokasi penelitian berdasarkan data Basis Data Terpadu yang 
dikeluarkan oleh TNP2K memperlihatkan bahwa permasalahan kemiskinan sangat erat 
kaitannya dengan masalah program KB. Masyarakat dengan tingkat kemiskinan pada Desil 

1 ternyata memiliki jumlah anggota rumah tangga jauh lebih banyak di bandingkan dengan 
masyarakat yang lebih sejahtera. Pada masyarakat yang masuk kategori desil 1, jumlah 
anggota keluarga antara 4-6 ART, sedangkan pada desil 2 antara 3-4 ART, Desil 3 antara 2-
3 ART, sedangkan desil 4 antara 2-3 ART. Dari data ini mempertegas bahwasannya program 
pengendalian kuantitas penduduk mutlak diperlukan dalam rangka menekan angka 
kemiskinan. Data 40 persen masyarakat termiskin di lokasi penelitian jika dilihat dari 
usianya maka kompleksitas faktor yang menyebabkan kemiskinan sangatlah beragam. 
Faktor kemiskinan jika kita korelasikan dengan mata pencaharian penduduk yang mayoritas 
sebagai petani mempertegas bahwasannya petani selama ini kurang diuntungkan secara 
ekonomi dan politik oleh pemerintah (Suseno dan Suyatna 2007). Permasalahan kebijakan 
yang tidak memihak petani tergolong permasalahan struktural yang perlu diatasi dalam 
upaya peningkatan kesejahteraan petani (Elizabeth, 2007). Kebijakan yang muncul selama 
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ini merupakan kesalahan strategi pembangunan yang harus diubah dengan memberikan 
penguasaan dan pengelolaan sumberdaya domestik pada petani dan masyarakat secara 
berkeadilan (Sajogyo; Sajogyo, 2002). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Gambaran Kemiskinan di Lokasi Kampung KB 
 

       Sistem perdagangan yang muncul selama ini juga tidak berpihak kepada petani, 
mahalnya harga pangan tidak saja dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, 
namun lebih disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi hasil pertanian. Seharusnya pada 

saat harga pangan mengalami peningkatan maka petani menikmati hasil tersebut, namun 
pada kenyataanya tidak seperti itu. Yang paling menikmati dari panjangnya rantai distribusi 
justru para tengkulak (Abebe, Bijman, & Royer, 2016). Setiap aktor dalam rantai distribusi 
tentu mengambil keuntungan. Dampaknya adalah peningkatan harga, tidak jarang dalam 
rantai distribusi tersebut petani dan konsumen menjadi pihak yang paling dirugikan. Petani 
memperoleh harga yang rendah untuk produknya, sedangkan konsumen menerima harga 
yang terlalu tinggi.   

       Selain pada faktor mata pencaharian, faktor banyaknya lansia yang ada di lokasi 
penelitian juga menjadi permasalahan tersendiri. Program lansia berdaya harus masuk 
menjadi prioritas program pembangunan yang ada di desa. karena permaslahan pada lansia 
umumnya terkait dengan kesakitan yang umumnya degeneratif. Untuk itu program jaminan 
sosial pada lansia harus ada. Agar dari sisi kualitas hidupnya lebih terjamin dan anggota 
keluarga tidak terbebani oleh mereka jika membutuhkan perawatan. 

 

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Mensukseskan Kampung KB 

       Kampung KB dalam menjalankan program KKBPK membutuhkan pelibatan semua 
pihak yang ada di masyarakat, utamanya para tokoh masyarakat. Peran serta mereka lebih 
menjadi fasilitator dalam rangka mentransfer pengetahuan tentang program Kampung KB 

dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat 
dalam program tersebut dapat lebih ditingkatkan. 

       Peran para tokoh masyarakat dalam mensukseskan Kampung KB tidak bisa dilepaskan 
dari fungsi mereka sebagai seseorang yang memiliki pengaruh yang cukup kuat di 
masyarakat. sebagai seorang tokoh, mereka dinilai sebagai orang yang memiliki 
pengetahuan dan keilmuan yang mumpuni sehingga dengan kelebihan tersebut mereka 

dijadikanan rujukan dan panutan oleh masyarakat. Besarnya pengaruh para tokoh ini dapat 
dilihat dari segala keputusan baik itu permasalahan sosial, budaya, hukum, agama maupun 
politik yang ada di masyarakat akan meminta pendapatnya dan juga akan ditunggu 
anjurannya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  
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       Peran para tokoh masyarakat ini bisa dikatakan sebagai agen perubahan sosial yang ada 
di masyarakat. Ada tiga peran penting yang pada umumnya diperankan oleh mereka yaitu 
peran edukasi yang mencangkup seluruh dimensi kemanusiaan dan pembangunan karakter. 

Kedua, peran memberi pencerahan kepada masyarakat disaat situasi-situasi tidak menentu 
(problem solving). Dan ketiga peran membangun sistem atau tradisi serta budaya yang 

mencerminkan kemuliaan di tengah-tengan masyarakat.  

       Dengan pengaruh yang cukup kuat tersebut, maka pelibatan mereka dalam 
mensukseskan program Kampung KB dapat dimanfaatkan dalam mendukung dan 
mengadvokasi program KKBPK yang sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. 

Beberapa peran mereka dalam rangka mensukseskan program KKBPK diantaranya adalah 
menterjemahkan program KKBPK kedalam bahasa sehari-hari yang ada di masyarakat. 
Sehingga pemahaman masyarakat akan program KKBPK bisa sejalan dengan nilai dan 
norma yang ada di masyarakat tersebut. Hal ini sebagaimana yang dituturkan oleh salah 
seorang informan kami, yaitu: 

 

“pada awalnya masyarakat menolak program KB, melalui pendekatan tokoh dan juga setelah 
ada kegiatan kampung KB masyarakat rajin untuk mengikuti pertemuan-pertemuan. dan 
yang lebih penting mereka sekarang mau menerima program KB, baik pemakaian alat 
kontrasepsi maupun program KB yang lain” (MA, DP3AKBPMD). 

 

       Peran tokoh masyarakat secara operasional dapat dilihat dalam  tiga hal, pertama 
melalui ketokohannya mereka mampu menyuarakan tentang bagaimana tingkat 
kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat pada forum-forum pertemuan yang 
membahas tentang pembangunan yang ada di desa. hal ini disebabkan karena umumnya 
dalam proses perencanaan pembangunan mereka selalu dilibatkan. 

       Secara spesifik, peran tokoh masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh tokoh agama 

diharapkan mampu menyuarakan tentang permasalahan pengendalian penduduk melalui 
program Keluarga Berencana (KB) yang tujuannya adalah dalam rangka mengatur jarak 
ideal kelahiran dan jumlah anak ideal yang dimiliki oleh sebuah keluarga. Peran tokoh 
agama diharapkan mampu membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil 
keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Dengan 
pendampingan yang dilakukan oleh tokoh agama tersebut diharapkan pasangan suami istri 

mampu memikirkan bagaimana mengutamakan kualitas anak yang dimilikinya 
dibandingkan dari sisi jumlahnya. selain itu, mereka juga diharapkan mampu menyuarakan 
tentang pembangunan keluarga. Peran tokoh agama dalam permasalahan ini pada dasarnya 
bukanlah hal yang baru. Esensi keagamaan tentang bagaimana membangun keluarga yang 
sejahtera disemua agama selalu diajarkan. Memahamkan masyarakat akan kunci sukses 
membangun keluarga yang penuh akan cinta kasih dan sayang hampir terdengar setiap saat 
pada saat khutbah keagamaan. Namun, ada beberapa hal yang masih harus digaungkan oleh 

tokoh agama dalam permasalahan pembangunan keluarga. Yaitu, permasalahan 
kesejahteran keluarga yang ditopang oleh ekonomi yang stabil, kesehatan yang prima, dan 
pendidikan anak sampai tuntas juga harus juga menjadi prioritas utama. 

       Peran Pelibatan tokoh masyarakat yang ketiga adalah peran edukasi kepada generasi 
muda. Permasalahan mengenai usia ideal untuk perkawinan dan usia ideal untuk 
melahirkan juga harus disasar oleh para tokoh masyarakat Permasalahan tentang Kesehatan 

Reproduksi Remaja (KRR) juga harus menjadi perhatian serius para tokoh masyarakat. 
Perilaku beresiko yang bisa mengganggu kesehatan mental dan fisik remaja saat ini sudah 
tahap memprihatinkan. Perilaku seks bebas remaja, narkoba, HIV/AIDS, dan kenakalan 
remaja lainnya sudah menjadi momok dalam mendidik anak-anak remaja. untuk itu tokoh 
masyarakat juga harus lebih intens lagi menyuarakan tentang KRR tersebut. 
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Kampung KB Sebagai Peneguh Tradisi Berdesa 

       Salah satu tujuan utama kehadiran Kampung KB adalah mengentaskan kemiskinan dan 

mensejahterakan masyarakat yang ada di desa. Basis ekonomi masyarakat harus 
dioptimalkan melalui potensi yang dimiliki oleh desa. Upaya yang dilakukan ini pada 
dasarnya untuk kemandirian sebuah desa, karena dengan hadirnya kemandirian ekonomi 
desa maka desa mampu mengkapitalisasi asset dan potensinya demi peningkatan 
pendapatan desa dan juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di desa 
(Kurniawan, 2015). 

       Arah tujuan dan visi besar tersebut meneguhkan konsep tradisi berdesa yang merupakan 
salah satu gagasan fundamental dalam pembangunan desa (Putra, 2015). Tradisi Berdesa 
akan sejalan dengan kekayaan modal social, modal ekonomi dan modal politik yang ada di 
desa. Dengan kekayaan modal tersebut diharapkan masyarakat yang ada di desa memiliki 
daya tahan demi keberlanjutan kehidupan yang lebih baik (Putra, 2015).  

       Inti gagasan dari Tradisi Berdesa pada dasarnya adalah hadirnya modal sosial dan 

solidaritas sosial yang ada di desa (kerja sama, solidaritas, kepercayaan, komunikasi) untuk 
pengembangan jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. selain itu, tradisi berdesa 
menekankan pada politik inklusif yang caranya melalui mekanisme Musyawarah Desa 
sebagai forum tertinggi untuk memutuskan segala sesuatu yang ada di desa. Sehingga, 
keberadaan kampung KB utamanya dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui 
program UPPKS diharapkan mampu secara kolektif ditopang dengan unsur-unsur bisnis 
sosial dan bisnis ekonomi, sehingga nuansa berdesanya masih kelihatan. 

       Semangat yang harus ditumbuhkan dalam pengembangan Kampung KB adalah 
semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (modal social). Semangat ini merupakan 
sebuah kekayaan yang ada di desa. Modal sosial menjadi elemen penting yang harus dimiliki 
oleh desa dalam menghadirkan kesejahteraan bersama. Karena modal social merupakan 
modal yang paling produktif dalam mencapai sebuah tujuan bersama (Putnam, 1993). 
Tradisi berdesa sudah sangat lekat dengan bangunan modal socialnya. Sehingga dengan 

modal social tersebut bisa dengan mudah untuk menggerakkan dimensi ekonomi yang ada 
di masyarakat (Doh & Mcneely, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Skema Tradisi Berdesa Dalam Pengembangan Kampung KB 
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   Kerjasama yang dibangun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui 
Kampung KB harus mengedepankan pada aspek peningkatan benefit kepada masyarakat 

luas. sehingga orientasi ini harus tertanam dalam benak para pengambil kebijakan yang ada 

di desa agar pengembangan Kampung KB benar-benar mampu memberdayakan masyarakat 
banyak. 

       Dalam proses pengembangan Kampung KB, pelibatan masyarakat menjadi sangat 
penting. Masyarakat harus didudukkan sebagai subjek sekaligus objek dari hadirnya 
Kampung KB. Dalam pendekatan ini, masyarakat memiliki peran yang sangat strategis 
mulai dari tahapan persiapan dan perencanaan Kampung KB, termasuk juga pada 

implementasi kegiatan. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan Kampung KB 
tentunya akan mempermudah membangun kesepakatan dalam memajukan Kampung KB 
kedepan. 

 

Pentingnya Sinergitas Perencanaan Dalam Mewujudjan Kampung KB yang 

Berkelanjutan 

       Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini adalah tidak adanya dukungan secara 
anggaran dari pemerintah desa kepada pelaksana kegiatan Kampung KB. Permasalahan ini 
pada dasarnya disebabkan oleh tidak menyatunya program kegiatan Kampung KB dengan 
prioritas pembangunan yang ada di desa. Dampaknya adalah tidak adanya akselerasi 
perencanaan yang ada di kampung KB dengan perencanaan yang ada di desa. 

       Pemerintah kabupaten dan juga BKKBN harus duduk bersama guna menyelesaikan 
permasalahan ini. Ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan. Yang pertama pendekatan 
kewenangan desa dan yang kedua adalah pendekatan supra desa. Pendekatan kewenangan 
desa menitikberatkan pada kewajiban desa untuk menyelesaikan permasalahan 
kependudukan yang ada di desa. Untuk itu, memahamkan permasalahan kependudukan 
yang ada di desa harus dilakukan.   

       Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan kajian permasalahan desa dengan 
memasukkan isu-isu kependudukan. Misalkan melakukan kajian masalah desa dengan 
melihat struktur penduduk desa, pertumbuhan penduduk, dan juga data-data kemiskinan. 
Dalam melakukan kajian ini, data menjadi kunci utama dalam mendukung penggalian 
permasalahan tersebut. 

       Selama ini, pemerintah desa dalam melihat keberadaan Kampung KB bukan menjadi 

bagian dari program desa, melainkan lebih pada program yang diinduksi dari pusat ke desa, 
sehingga kepemilikan program menjadi sangat lemah. Paradigma ini harus diubah dengan 
cara melakukan advokasi dan pendampingan secara intens kepada aparat desa agar mereka 
mengetahui dan berkomitmen bahwa permasalahan tersebut menjadi masalah desa dan 
harus masuk dalam perencanaan dan penganggaran yang ada di desa. 

       Pendekatan kewenangan desa ini menjadi penentu dalam kepemilikan program 

Kampung KB kedepan. Secara regulasi sebuah masalah yang menjadi kewenangan lokal 
berskala Desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, yang menyebutkan 
bahwa kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi: 

1) kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan 
masyarakat; 

2) kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam 
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; 

3) kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari 
masyarakat Desa; 

4) kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa; 
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5) program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota 
dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa; dan, 

6) kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan 
pemerintah kabupaten/kota. 

       Guna menjalankan kewenangan desa tersebut, maka Pemerintah Desa (Pemdes) perlu 
menyusun perencanaan desa secara partisipatif dengan melibatkan seluruh aktor di desa. 
Proses perencanaan yang baik pastinya melahirkan pelaksanaan program yang baik pula. 

Sinergitas perencanaan pembangunan desa berwawasan kependudukan yang kedua adalah 
pendekatan supra desa. pendekatan ini lebih menekankan pada peran pemerintah kabupaten 
ataupun yang lebih tinggi untuk membuat regulasi agar isu-isu kependudukan dapat masuk 
dalam perencanaan yang ada di desa. cara ini nantinya akan memaksa desa untuk 
memasukkan permasalahan kependudukan dalam proses perencanaan dan penganggaran 
yang ada di desa.  
 

Collaborative Innovation Dalam Pengembangan Kampung KB Masa Depan 

       Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam pengembangan Kampung KB kedepan 
adalah adanya inovasi-inovasi dalam implementasi kegiatan Kampung KB. Upaya ini pada 
dasarnya adalah mengkemas Kampung KB yang identik dengan permasalahan kemiskinan 
dan kompleksitas permasalahan KB dengan pendekatan potensi wilayah. 

       Cara pandang ini menjadi penting agar masyarakat penerima program Kampung KB 
tidak terstigmanisasi menjadi masyarakat yang terbelakang dan miskin. Akan tetapi yang 
harus kita tumbuhkan adalah kepercayaan diri mereka untuk bisa lebih berdaya guna 
mengkapitalisasi potensi yang ada pada masyarakat. 

       Pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh DP3AKBDPMD harus bersinergi 
dengan pemangku kepentingan yang lain untuk menggali potensi yang ada pada wilayah 

program KB guna mengentaskan mereka dari permasalahan kemiskinan. Cara yang bisa 
dilakukan adalah dengan melakukan Community Based Economic Development (CBED). 
Cara ini pada dasarnya dimasudkan untuk mendorong terciptanya kebijakan, strategi dan 
perencanaan yang efektif dalam rangka pengembangan perekonomian wilayah melalui 
peningkatan produk unggulan yang ada di wilayah tersebut. 

       Pengembangan Kampung KB dengan mengintegrasikan dengan CBED diharapkan 
akan lebih memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat. Cara ini pada dasarnya 
adalah sebuah pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang dalam 
prosesnya menekankan pada pendekatan program secara partisipatif sehingga kelompok 
sasaran akan merasa memiliki terhadap program kegiatan tersebut.  

       Yang terjadi saat ini, mereka hanya dijadikan objek dari kegiatan yang katanya 
pemberdayaan namun tidak berkelanjutan. Hal ini sebagaimana yang diuarakan oleh salah 

seorang informan kami. 

 

“Kami pernah dilatih untuk pembuatan kue, tapi itu hanya sekali. Yang kami butuhkan tidak 
hanya dalam proses pembuatannya saja, tetapi setelah itu jauh lebih penting, bagaimana 
permodalannya dan pemasarannya”. (Kadus, GR) 

        

       Berbagai upaya untuk mengintegrasikan Kampung KB dengan pengembangan Ekonomi 
masyarakat harus dilakukan. Sebagai contoh bagaimana mengembangkan Kampung KB 
dengan konsep desa wisata, ataupun dengan pengembangan tematik ekonomi yang lain. 
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Guna mewujudkan akan hal tersebut, maka collaborative innovasi dalam mendesain 
program harus dilakukan. 

       Kolaborasi antar aktor dalam pengembangan Kampung KB kedepan dapat berhasil 
melalui empat hal.  Pertama adalah munculnya transparansi antar actor. Transparansi 

menjadi hal yang penting dalam indicator penentuan keberhasilan collaborative innovation. 

Bentuk transparansi tersebut dilakukan oleh semua actor yang terlibat, hal ini menjadi salah 
satu modal yang mendukung terjalinnya kerjasama dengan ikatan yang kuat antar aktor. 
Proses transparansi merupakan proses dimana para pemangku kebijakan dapat secara 
terbuka melakukan negosiasi dalam rangka memperkuat trust building antara pemerintah 

desa, pemerintah, akademisi, sektor swasta dan masyarakat.  

       Proses transparansi membantu memberdayakan actor local dan regional dengan 
menekankan pada  aspek nilai dan inisiatif (Gibson, 2014). Bentuk-bentuk proses 
transparansi tersebut menunjukkan bahwa proses kolaboratif harus dilakukan secara terbuka 
dan tidak memiliki unsur kepentingan pribadi oleh para actor, mencari solusi dan inisiatif 
atas permasalahan yang ada dalam pengembangan program harus lebih didahulukan.  

       Kedua, adalah konsistensi. Bangunan konsistensi harus ditempatkan pada upaya untuk 
mensejahterakan masyarakat dengan memprioritaskan pada keuntungan maksimal pada 
kelompok penerima manfaat. Konsistensi ini terjalin karena adanya komitmen yang 
dilakukan oleh seluruh aktor. Dimana dalam komitmen tersebut terbentuklah konsistensi 
yang mempengaruhi para actor yang berjuang menyeimbangkan kesetiaan pada jejaring, 
organisasi dan individu. Konsistensi dan komitment tersebut yang menjadi alasan untuk 

mencapai hal yang positif serta tujuan bersama (Goldsmith & Kettl, 2009) 

       Ketiga adalah jejaring actor. Dalam implementasi collaborative Innovation tidak terlepas 

dari bagaimana bentuk jejaring yang dilakukan oleh para actor demi tercapainya jalinan 
kerjasama yang baik. Saling bersinergi dan berkolaborasi dalam peningkatan kesejahteraan 
sosial dan mengatasi segala keterbatasan dan kendala bersama-sama. Jejaring akan 
menghasilkan cara-cara baru dengan menghubungan masyarakat dan pemangku kebijakan 
untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada. Para actor yang terlibat tidak hanya 
antara masyarakat dan pemangku kebijakan, namun peran dari sektor swasta juga sangat 
penting (Fliervoet, Geerling, Mostert, & Smits, 2016).  

       Keempat adalah leadership yang baik. Keberhasilan dari collaborative innovation dalam 

pengembangan Kampung KB tidak terlepas dari bagaimana kepemimpinan yang 
ditunjukkan. Kepemimpinan yang baik dapat terlihat dari bagaimana system yang 

diterapkan dapat berdampak baik untuk semua kalangan yang terlibat. Konteks 
kepemimpinan dalam hal ini adalah pengelola/pengurus Kampung KB.  

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Rendahnya dukungan pemerintah desa dalam pengembangan Kampung KB disebabkan 
karena belum adanya pemahaman terkait dengan pembangunan berwawasan 
kependudukan di desa 

2. Komitmen, integritas, dan kapasitas pengurus dan tokoh masyarakat menjadi faktor 
penentu berjalannya Kampung KB  

3. Pelibatan multi aktor dalam pengembangan Kampung KB sangat diperlukan. 

4. Inovasi dalam pengembangan Kampung KB harus disesuaikan dengan potensi yang ada 
di desa, Misalkan kolaborasi Kampung KB dengan desa wisata, sentra pengembangan 
ekonomi, dll  
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Saran 

1. Perlu adanya pendampingan dan advokasi agar isu-isu kependudukan masuk dalam 

prioritas pembangunan desa. 

2. Perlu adanya pelibatan multi aktor dalam pengembangan Kampung KB, baik dari 
akademisi, sektor swasta maupun dari pemerintah sendiri. 

3. Dalam implementasi program Kampung KB kedepan perlu adanya kolaborasi inovasi 
agar desain Kampung KB bisa bersinergi dengan pembangunan ekonomi yang inklusi 
dan memiliki daya ungkit berdasarkan potensi yang ada di desa. 

 

Ucapan Terima Kasih 

       Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kantor BKKBN Perwakilan DIY yang telah 
memberikan dana untuk proses pengambilan data dalam penulisan publikasi ini.   
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Abstrak 

 
Rumah Data Kependudukan Pedukuhan Ngramang merupakan rumah yang difungsikan sebagai 
pusat data dan intervensi permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pemanfaatan data 
kependudukan mulai dari mengunduh, membaca, mengidentifikasi, memverifikasi dan menentukan 
pilihan data kependudukan, yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan “best practice” Rumah Data Kependudukan di Pedukuhan Ngramang. Data yang 

digunakan adalah hasil penelitian lapangan yang dikumpulkan menggunakan kombinasi pendekatan 
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan data 
kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa capaian 
indikator program (CPR, MKJP, Unmet Need) di wilayah Kampung KB Pedukuhan Ngramang lebih 
baik jika dibandingkan sebelum pencanangan Kampung KB. Rumah Data Kependudukan 
Pedukuhan Ngramang berperan sebagai pusat data untuk memotret keadaan awal kondisi penduduk, 

sekaligus memantau perkembangan setelah dilakukan intervensi, terutama dari sisi kesejahteraan 
secara umum.  

 
Kata Kunci : Kampung KB, Kesejahteraan, Rumah Dataku 

 

Pendahuluan   

 Kampung KB merupakan salah satu bentuk atau model miniatur pelaksanaan total 
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 
secara utuh yang melibatkan seluruh bidang di lingkungan BKKBN dan bersinergi dengan 
kementerian/lembaga, mitra kerja, serta stakeholders instansi terkait sesuai dengan 
kebutuhan dan kondisi wilayah, yang dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah, sesuai 
prasyarat penentuan lokasi Kampung KB di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 

 Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa sinergisitas antara pembangunan 
KKBPK dan pembangunan sektor terkait, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan 
maupun politik dan pertahanan keamanan menjadi salah satu unsur penting dalam 
implementasi Kampung KB. Sinergisitas yang terjadi dapat menjadi faktor penentu 
keberhasilan jika kondisi berbagai unsur pembangunan yang tercermin dalam indikator 
kependudukan, sosial, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan keamanan berdampak 
positif terhadap pembangunan.  

 Pedukuhan Ngramang dipilih menjadi Kampung KB bukan karena keberhasilan dan 
prestasi yang luar biasa, namun justru karena berbagai kriteria program yang berada dibawah 
rata-rata nilai capaian baik tingkat Desa, Kecamatan bahkan Kabupaten. Baik secara 
program kependudukan, Keluarga Berencana, pembangunan keluarga maupun program-
program lain. Selain itu juga masih banyaknya keluarga pra sejahtera sehingga menjadikan 
Pedukuhan Ngramang dicanangkan sebagai Kampung KB pertama di Kecamatan Pengasih 

Kabupaten Kulonprogo.  

 Data dapat menjadi bukti empiris dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi kebijakan pembangunan (evidence-based policy) (Bappenas, 2018). Tersedianya data 
dan indikator pembangunan yang terkini, valid dan terpercaya merupakan salah satu 
prasyarat penting bagi berdirinya Kampung KB. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, 

mailto:kitna_onya@yahoo.com
mailto:sudarmiiba@gmail.com
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BKKBN pada tahun 2017 meluncurkan Rumah Data Kependudukan yang berfungsi sebagai 
basis data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat mikro wilayah 
Kampung KB. Sementara itu, Rumah Data Kependudukan di Pedukuhan Ngramang Desa 

Kedungsari dicanangkan oleh Wakil Bupati Kulonprogo pada tanggal 28 November 2018 
untuk melengkapi Kampung KB yang telah dibentuk terlebih dahulu.   

Tujuan pembentukan Rumah Data Kependudukan tersebut adalah untuk 
mendorong kebijakan kependudukan melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga serta upaya terkait lain berdasarkan bukti-bukti dalam 
mengupayakan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk yang terkendali, kualitas 
penduduk yang memadai, kesejahteraan penduduk serta persebaran penduduk yang sesuai 
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dan perkembangan sosial budaya 
lainnya, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selain itu, dengan melibatkan 
masyarakat dalam pengelolaan rumah data kependudukan dimaksudkan untuk 
meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data dan informasi 

untuk peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku.  

 

Kajian Pustaka 

Dalam langkah penguatan Program KKBPK 2015-2019, Presiden Republik 
Indonesia mengamanatkan BKKBN agar dapat menyusun suatu program yang dapat 

memperkuat upaya pencapaian sasaran Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana 2015-2019, dapat menjadi ikon BKKBN serta dapat secara langsung 
bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia di seluruh tingkatan 
wilayah. Dalam hal ini kemudian disepakati agar BKKBN segera dapat membentuk 
Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB).  

Kampung KB adalah satuan wilayah setingkat RW, dusun atau setara yang memiliki 

kriteria tertentu di mana terdapat keterpaduan program Kependudukan, Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga serta sektor terkait yang dilaksanakan secara sistemik dan 
sistematis (BKKBN, 2017). Kampung KB menjadi salah satu inovasi strategis untuk dapat 
mengimplementasikan kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lini lapangan. 
Tujuan keberadaan Kampung KB adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 
tingkat kampung atau yang setara melalui program kependudukan, keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan 

keluarga kecil berkualitas (DPPKB Kota Yogyakarta, 2017). Dasar pembentukan Kampung 
KB adalah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 440/70/SJ tanggal 11 Januari 2016 
tentang Pembentukan dan Pencanangan Kampung KB, guna percepatan peningkatan 
kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas SDM dan dengan pencanangan Kampung 
KB tingkat nasional oleh Presiden Jokowi di Kampung Nelayan Pedukuhan Jenawi, Desa 
Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 14 

Januari 2016 . 

Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo 14 Januari 2016, Kampung KB 
diharapkan dapat memberikan solusi bagi hidupnya kembali program KKBPK di lapangan 
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Di DIY telah 
terbentuk 78 Kampung KB. Dimulai dari lima Kampung KB yang terbentuk pada 2016 dan 
tahun 2017 berkembang menjadi satu Kampung KB di setiap kecamatan. Tahun ini 

diharapkan bertambah minimal 73 Kampung KB dengan prioritas di desa miskin atau desa 
yang memiliki prevalensi stunting tinggi.  

Kampung KB menjadi episentrum Program KKBPK secara utuh yang melibatkan 
seluruh bidang lingkungan BKKBN secara sinergis dengan kementerian/ lembaga, 
pemangku kepentingan dan mitra terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta 
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dilaksanakan di tingkat pemerintah terendah di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 
Kampung KB merupakan sebuah lokus yang dijadikan sasaran untuk memadukan program 
dan kegiatan secara sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat 

Desa/Kelurahan atau yang setara agar dapat merasakan manfaat dari pembangunan. 
Kegiatan integrasi Kampung KB bersama mitra kerja ini, merupakan kegiatan yang sangat 
strategis dan penting karena dapat menghasilkan komitmen, perhatian, rencana kerja, dan 
akhirnya implementasi kegiatan untuk masyarakat yang menjadi sasaran lokus Kampung 
KB. Dengan demikian, keberadaan Kampung KB akan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat setempat. Kampung KB itu milik masyarakat dan ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga 
memiliki ketahanan dan kesejahteraan lebih baik. Karena itu, intervensi kegiatan di 
Kampung KB harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

Kampung KB Ngramang sebagai Ikon Program Kependudukan, KB dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kulonprogo sehingga Program 
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) merupakan 

program pemerintah yang mestinya dirancang secara terintegrasi, sinergis, terpadu dan 
terukur guna mewujukan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Program KKBPK tidak 
hanya sebatas mengejar indikator capaian kuantitatif KB seperti capaian Peserta KB Baru 
(PB), Peserta KB Aktif (PA) atau Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), 
namun tentu juga terkait dengan capaian indikator kualitatif, yakni keluarga berkualitas, 
berketahanan dan sejahtera sebagai tujuan akhir dari pembangunan keluarga. Untuk itu 
diperlukan desain kebijakan dan implementasi program KKBPK secara tepat. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Pasal 31 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan 
informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan undang-undang 
tersebut, di dalam suatu perencanaan pembangunan dibutuhkan data yang obyektif, yaitu 
harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya supaya informasi lebih dapat dipercaya atau 
benar, tepat waktu, tidak kadaluarsa, dan relevan dengan kebutuhan sehingga dapat pula 

digunakan untuk mengetahui apakah terdapat permasalahan serta untuk memecahkan 
permasalahan yang sudah ada atau baru muncul dan yang perlu diperhatikan.  

Ketersediaan data dan statistik andal yang disediakan melalui rumah data 
kependudukan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam melakukan perencanaan 
untuk membangun Kampung KB. Data dan statistik berkualitas merupakan rujukan bagi 
upaya perumusan kebijakan dalam menyusun perencanaan, melakukan 

pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi sasaran program; sehingga tujuan 
pembangunan Kampung KB, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan meningkatkan 
kesejahteraan penduduk dapat tercapai. Selain itu, perencanaan pembangunan Kampung 
KB dengan menggunakan data yang berkualitas dan terkini akan memberikan arah yang 
lebih seksama menuju sasaran. Informasi menjadi sangat penting, tidak hanya untuk 
perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan maupun 

kebijakan di Kampung KB. 

 

Metode Penelitian 

Untuk menyajikan gambaran yang spesifik mengenai situasi atau kondisi sosial maka 
dilakukan penelitian deskriptif (Neuman, 1997). Penelitian deskriptif banyak digunakan 

dalam penelitian yang terkait dengan suatu kebijakan atau program, sebagaimana fokus 
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dengan 
mengambil strategi studi kasus di Pedukuhan Ngramang, Desa Kedungsari, Kecamatan 
Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan 
dapat mengetahui “best practice” Rumah Dataku di Pedukuhan Ngramang dan kebijakan 

pemerintah terkait kependudukan melalui pencanangan Kampung KB dan Rumah Data 
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Kependudukan secara komprehensif dalam mengupayakan jumlah penduduk dan laju 
pertumbuhan penduduk yang terkendali, kualitas penduduk yang memadai, kesejahteraan 
penduduk serta persebaran penduduk yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dan perkembangan sosial budaya lainnya.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) Kabupaten Kulonprogo, khususnya Kantor Dinas PMD Dalduk dan KB 
Kabupaten Kulonprogo, PLKB Kecamatan Pengasih, Kepala Desa Kedungsari, dan 
Pengelola Rumah Data Kependudukan Dusun Ngramang. Pengumpulan data dilakukan 
melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dimaksudkan untuk 
mengetahui pendapat informan terkait Kampung KB dan Rumah Data Kependudukan 
Ngramang, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Wawancara 
dilakukan dengan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPMDP2KB Kabupaten 
Kulonprogo, PLKB Kecamatan Pengasih, Kepala Desa Kedungsari dan Pengelola Rumah 
Data Kependudukan.  

Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara deskriptif (Creswell, 2010; 

Miles, M. B., & Huberman, 1992). Informasi diolah dan direduksi untuk memperoleh tema-
tema umum dalam rangka memahami konsep dan topik yang ditemukan di lapangan. 
Langkah selanjutnya adalah menginterpretasikan topik yang muncul. Tahap terakhir adalah 
menarik kesimpulan sekaligus memberikan rekomendasi.  

 

Hasil dan Pembahasan  

Kampung KB Ngramang sebagai Ikon Program Kependudukan, KB dan Pembangunan 

Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Kulonprogo 

Data dari Dinas PMD Dalduk dan KB Kabupaten Kulonprogo mennjukkan bahwa 
setelah mengalami penurunan dalam hal capaian di tahun 2017, program KKBPK di 
Kabupaten Kulon Progo mulai menggeliat bangkit di tahun 2018. Hal ini terlihat pada 
capaian peserta aseptor : PB, PA, MKJP, MOP (KB Pria) dan persentase unmet need (calon 

aseptor belum ber KB). Bila di tahun 2017 capaian PB hanya 39,23 persen dari Perkiraan 
Permintaan Masyarakat (PPM) atau target, maka di tahun 2018 telah meningkat menjadi 
70,66 persen. Sementara capaian PA meningkat dari 70,19 persen menjadi 71,29 persen dari 
total Pasangan Usia Subur (PUS) atau meningkat 1,1 persen. Lebih spesifik, capaian Peserta 
KB MKJP meningkat dari 42,07 persen dari total PA di tahun 2017 menjadi 43,24 persen di 

tahun 2019. Kesertaan KB Pria (MOP dan Kondom) juga telah meningkat dari 6,22 persen 
dari total PA menjadi 10,49 persen. Yang sangat menggembirakan, PUS yang mestinya ber-
KB tetapi belum terlayani telah turun dari 13,32 persen pada tahun 2017 menjadi 10,25 
persen pada tahun 2018. 

Selain itu, di tahun 2019, capaian PB, PA, PA MKJP, KB Pria dan unmet need 

dipastikan akan semakin baik. Hal ini dapat dilihat pada capaian di bulan Juni 2019 yang 

lebih baik dibandingkan pada bulan yang sama di tahun 2018 maupun tahun 2017. Di bulan 
Juni 2019 capaian PB telah menyentuh angka 34,83 persen lebih baik dari capaian tahun 
2018 yang hanya 29,33 persen atau tahun 2017 yang hanya 20,14 persen. Dengan penguatan 
advokasi KIE KB yang melibatkan seluruh stakeholder dan menjangkau seluruh unmet need 

serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di tahun 2019 ini, dipastikan di akhir 
tahun 2019 capaian PB bisa mencapai 75 hingga 80 persen dari target. 

Beberapa permasalahan Program KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga) perlu mendapat perhatian, antara lain stagnasi pencapaian 
program dan semakin melemahnya implementasi di lini lapangan. Berdasarkan hasil 
evaluasi kegiatan dan capaian program, kemudian dirumuskan beberapa inovasi strategis 
penguatan Program KKBPK untuk periode 2015-2019, terutama dalam bentuk kegiatan 
prioritas yang memiliki daya ungkit terhadap upaya pencapaian sasaran yang telah 
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ditetapkan serta memperluas cakupan penggarapan Program KKBPK di seluruh tingkat 
wilayah. 

Kampung KB Pedukuhan Ngramang merupakan salah satu dari 11 Kampung KB 
yang dicanangkan oleh Wakil Bupati Kulonprogo pada tanggal 6 November 2017 di Gedung 
Kaca Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Kulonprogo. Pedukuhan Ngramang dipilih 
menjadi Kampung KB bukan karena keberhasilan dan prestasi yang luar biasa namun justru 
karena berbagai kriteria program yang berada dibawah rata-rata nilai capaian baik tingkat 
Desa, Kecamatan bahkan Kabupaten. Baik secara program kependudukan, Keluarga 
Berencana, pembangunan keluarga maupun program-program lain. Selain itu juga masih 
banyaknya keluarga pra sejahtera sehingga menjadikan Pedukuhan Ngramang dicanangkan 
sebagai Kampung KB pertama di Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulonprogo. 

Di Kabupaten Kulonprogo, pengembangan Kampung KB Percontohan diarahkan 
ke Kampung KB Pedukuhan Ngramang, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih. Adapun 
yang dimaksud Kampung KB Percontohan adalah kampung KB yang telah memenuhi 
prasyarat untuk menjadi Kampung KB Percontohan sesuai dengan Panduan Kampung KB 

Percontohan dan ditujukan untuk menjadi rujukan bagi Kampung KB lain dalam hal 
pengelolaan dan pengoptimalan segala potensi Kampung. Pemilihan lokasi ini selain 
didasarkan strategisnya lokasi dan kelancaran jalannya kegiatan, di Kampung KB 
Ngramang telah dikembangkan Rumah Data Kependudukan. Lebih dari itu, Kampung KB 
tersebut telah memiliki sekretariat di salah satu rumah Bapak Palupi Basuki, S.Pd, MM, 
memiliki Poktan yang lengkap mulai dari BKB, BKR, BKL hingga PIK Remaja dan UPPKS. 

Penetapan Kampung KB Ngramang sebagai Kampung KB Percontohan didasarkan pada 
beberapa kriteria, yaitu : (1) Adanya Penyuluh KB/Pendamping; (2) Adanya Bidan yang 
telah mendapatkan Pelatihan CTU; (3) Tersedianya regulasi pembentukan Kampung KB; 
(4) Adanya Pokja Kampung KB sesuai 11 aspek; (5) Adanya secretariat Kampung KB; (6) 
Adanya Rencana Kerja Masyarakat; (7) Adanya Poktan PIK R BKB, BKR, BKL, UPPKS 
dan Rumah Dataku; (8) Memiliki berbagai sumber dana; (9) Memiliki akses pada fasilitas 
pendidikan dasar 12 tahun; (10) Memiliki akses pada fasilitas pelayanan kesehatan dan (11) 

Adanya komitmen sektor lain.  

Berikut penuturan Drs. Mardiya selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana (PPKB) Kabupaten Kulonprogo. 

 

“Tujuan umum pengembangan Kampung KB Kabupaten setelah setiap seluruh 
kecamatan memiliki Kampung KB adalah meningkatkan kualitas pengelolaan 
Kampung KB melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan pembangunan program 
KKBPK serta pembangunan sektor terkait bersama mitra kerja agar mampu menjadi 
Kampung KB Percontohan. Sedangkan secara khusus pengembangan Kampung KB 
percontohan selain  bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan  pengelola 

Kampung KB Percontohan dalam mengelola Kampung KB, juga meningkatkan 
pencapaian Program KKBPK di  Kampung KB Percontohan dan meningkatkan 
komitmen dan Koordinasi Mitra Kerja di berbagai tingkatan terhadap keterpaduan 
Program KKBPK dan pembangunan sektor terkait di Kampung KB Percontohan”. 

 

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kampung KB Pedukuhan 

Ngramang, yaitu kegiatan rutin dan kegiatan kerjasama dengan lintas sektoral. Kegiatan 
rutin yang dilakukan, antara lain : (1) Rapat Koordinasi Pokja Kampung KB; (2) Lokmin 
Pokja dan Pembinaan Tribina; (3) Gerakan Kebersihan Lingkungan; (4) Kunjungan rumah 
untuk balita, bumil dan PUS Unmet Need; (5) Pertemuan RT/RW/Pedukuhan; (6) 
Musyawarah Pedukuhan (Musduk); (7) pembangunan RTLH dan Jambanisasi; (8) 
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Pertemuan BKB; (9) Pertemuan BKR; (10) Pertemuan BKL; (11) Pertemuan UPPKS; (12) 
Pertemuan Kelompok Paguyuban Simpan Pinjam; (13) Pertemuan PKK Pedukuhan; (14) 
Pertemuan Kelompok Tani; (15) Pertemuan Kelompok Wanita Tani; (16) Kegiatan Senam 

Sehat; (17) Pengajian; (18) Yasin dan Tahlil dan (19) Update Data RDK. Sementara itu, 
kegiatan kerjasama dengan lintas sektoral yang sudah dilakukan, antara lain : (1) Sosialisasi 
Kampung KB; (2) Pembentukan Poktan BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS; (3) Sosialisasi 
KB dan Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi; (4) KIE Kespro bagi Remaja; (5) Lokmin 
Kampung KB; (6) Lokmin Musdes Kampung KB; (7) KIE Bahaya Narkoba bagi Remaja; 
(8) Sosialisasi COE Kampung KB; (9) Pembangunan Gapura Kampung KB; (10) Penataan 
Lingkungan Tempat Ibadah; (11) Sosialisasi Pertanian Organik; (12) Pembinaan BKR; (13) 
Pembinaan BKL dan (14) Sosialisasi Rumah Data Kependudukan. Berikut penuturan 
Kepala Desa Kedungsari, Bapak Sabingin.  

 

“Kampung KB Ngramang diresmikan pada akhir 2017. Kampung KB Ngramang 
menjadi pemantik semangat masyarakat untuk membangun dan mengembangkan 

Dusun Ngramang secara optimal. Beberapa pembangunan yang telah terlaksana 
meliputi pembuatan tiga gorong-gorong serta pembuatan jalan. Pemberdayaan 
masyarakat yang dilaksanakan salah satunya melalui program PKK yakni 
pembuatan detergen, tambir serta olahan makanan”.  

 

Capaian indikator program (CPR, MKJP, Unmet Need) di wilayah Kampung KB 

Pedukuhan Ngramang lebih baik jika dibandingkan sebelum pencanangan Kampung KB. 
Data Tabel 1 di bawah ini menunjukkan pencapaian indikator program Pedukuhan 
Ngramang, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo sebelum dan 
setelah pencanangan Kampung KB.  

 

Tabel 1. Capaian Indikator Program KKBPK Pedukungan Ngramang Sebelum dan 

Setelah Pencanangan Kampung KB 

 

No Indikator 
Kondisi Pedukuhan Ngramang 

Sebelum Pencanangan  Setelah Pencanangan  

1 Jumlah PUS 84 77 

2 Jumlahpeserta KB Aktif 27 47 

3 JumlahPeserta KB Tdk Aktif   
4 Peserta KB MKJP 11 34 

 a.MOW 3 3 

 b.MOP 0 0 

 C.IUD 9 27 

 d.Implant 0 4 

5 Peserta KB NON MKJP 16 14 

 a.SUNTIK 8 8 

 b.PIL 6 3 

 c.Kondom 2 2 

6 Bukan peserta KB 57 28 

 a.Hamil 0 1 

 b.IAS 10 21 

 c.IAT 7 1 

 d.TIAL 40 5 

7 PUS Unmeet Need 40 5 

 Sumber Data : Pendataan Bulan Juni 2019 
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Terlepas dari berbagai potensi yang ada, Kampung KB Pedukuhan Ngramang 
mempunyai berbagai permasalahan yang kompleks. Berbagai permasalahan yang dihadapi 
Kampung KB Pedukuhan Ngramang, antara lain sebagai berikut : (a) Tingkat kesejahteraan 

penduduk Pedukuhan Ngramang masih rendah, yang masuk dalam kategori pra sejahtera 
dan masih banyak terdapat keluarga yang belum mempunyai jamban yang sehat dan 
beberapa rumah yang tidak layak huni (RTLH); (b) Pedukuhan Ngramang masuk dalam 
kategori daerah padat penduduk, dengan kondisi infrastuktur lingkungan permukiman yang 
belum memadahi (akses jalan, saluran air, gorong-gorong dan sanitasi warga); (c) Masih 
banyak penduduk usia produktif yang belum mempunyai pekerjaan tetap, hanya bekerja 
serabutan dan (d) Kepesertaan Keluarga Berencana (KB) masih rendah dan (e) Pemahaman 
masyarakat terhadap kegiatan Keluarga Sejahtera masih kurang dan belum terbentuk 
kelompok kegiatan Tribina baik BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS.  

Dengan adanya Kampung KB di Pedukuhan Ngramang, diharapkan menjadi 
wahana pemberdayaan masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 
tingkat kampung untuk mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu, Kampung 

KB merupakan pembelajaran bagi kampung lain untuk menggencarkan program 
Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga. Berikut penuturan Kepala Desa 
Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo.  

 

“Di Kulonprogo khususnya Ngramang, sudah berjalan Kampung KB-nya, 
harapannya bisa terus ditingkatkan kedepan dan menebar contoh positif untuk 

menyebarkan pola hidup KB. Banyak kegiatan yang dilakukan di Kampung KB 
yang harapannya berkembang di Ngramang seperti posyandu, dasawisma, Bina 
Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia agar terbentuk 
generasi berkualitas. Peran kader dan relawan juga sangat penting untuk 
mewujudkan Kampung KB dan memastikan perkembangannya”.  

 

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (PMD), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten 
Kulonprogo, Drs. Mardiya juga menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kulonprogo 
terus berusaha menyukseskan program KB di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten sudah 
menjalin kemitraan dengan instansi terkait lainnya untuk memastikan masyarakat 
memahami dan menerapkan KB. Kabupaten Kulonprogo telah menjalin kemitraan dengan 

elemen lain, diantaranya, Kodim, Polres, LSM, Perguruan Tinggi, PKBI, Dinas Pendidikan 
hingga Kantor Kementerian Agama untuk terus mensosialisasikan KB. Tidak hanya itu, 
berbagai media juga dibentuk misalnya saja membuat lagu Kampung KB dan 
menyebarkannya di sosial media juga sosialisasi melalui media massa.  

Drs. Mardiya telah menciptakan puluhan lagu bukan sekadar sebagai hiburan yang 
menyegarkan suasana, namun mengandung pesan-pesan yang bernilai informasi dan 

edukasi kepada masyarakat, terutama dalam bidang Kependudukan Keluarga Berencana 
dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Hal tersebut mengantarkan Kepala Bidang 
Pengendalian Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Kulon Progo ini mendapatkan 
berbagai penghargaan, termasuk penghargaan Cipta Karya Kencana (CKK) dari BKKBN 
Pusat tahun 2019. Penghargaan itu diberikan karena dalam pandangan berbagai pihak, Drs. 

Mardiya telah memberikan warna baru dalam strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi 
(KIE) pada masyarakat terkait dengan program Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK) khususnya dan program pembangunan pada umumnya.  

Lagu yang diciptakan Drs Mardiya tersebut selain menjadi media hiburan yang 
menyegarkan suasana, juga sarat dengan pesan seputar upaya mewujudkan keluarga yang 
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berkualitas sesuai dengan amanat UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Hal ini berhubungan erat dengan isi lagu yang 
mengimplementasikan pelaksanaan 8 fungsi keluarga mulai dari fungsi keagamaan, sosial 

budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi hingga 
fungsi pembinaan lingkungan.  

Selain membentuk Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB), guna 
memantapkan pelaksanaan program KKBPK, di Kabupaten Kulon Progo telah disusun 
Grand Design Pembangunan Keluarga yang dikuatkan dengan Peraturan Bupati No 53 
Tahun 2018, yang disambung dengan penyusunan Perda Pembangunan Keluarga di tahun 
2019 ini. Sebelumnya, di tahun 2016 telah disusun Peraturan Bupati No 9 Tahun 2016 
tentang Pencegahan Pernikahan di Usia Anak dan Peraturan Bupati No 18 Tahun 2016 
tentang Strategi KIE Berbasis Komunitas dalam Pengembangan Program KKBPK. 

Diharapkan regulasi tersebut akan menjadi payung hukum bagi para pengelola 
program KKBPK di lapangan, sehingga kerja mereka lebih terlindungi, terarah dan jelas 
indikator kinerjanya. Selama ini landasan kerja pengelola program KKBPK di tingkat 

Kabupaten hanya mendasarkan pada UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan 
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana 
dan Sistem Informasi Keluarga yang sudah barang tentu implementasinya kurang optimal 
karena belum mengadopsi kemampuan dan potensi wilayah serta daya ikat pada masyarakat 
yang rendah.  

 

Rumah Dataku Ngramang untuk Kesejahteraan Masyarakat 

 Kampung Keluarga Berencana (KB) terus dikembangkan di Kabupaten 
Kulonprogo. Pencanangan Kampung KB dibarengkan dengan pembentukan Rumah Data 
Kependudukan (Rumah Dataku). Tujuannya adalah sebagai pusat data untuk memotret 

keadaan awal kondisi penduduk, sekaligus memantau perkembangan setelah dilakukan 
intervensi, terutama dari sisi kesejahteraan secara umum. Hal-hal yang berkaitan dengan 
keluarga, selanjutnya dilakukan intervensi lintas sektor. Rumah Dataku bersifat dari, oleh, 
dan untuk warga desa. Warga desa juga yang melakukan input, update, mengelola dan 
melaporkan. Berikut penuturan Drs. Mardiya selaku Kepala Bidang Pengendalian 
Penduduk, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Pengendalian Penduduk 
dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Kulonprogo. 

 

“Semua bersumber dari data, jika data yang digunakan benar maka perencanaan 
dan pelaksanaan program juga benar. Dengan adanya Rumah Data Kependudukan 
dapat menjadi rujukan masyarakat memperoleh data secara tepat, cepat, akurat 
untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Saya berharap Rumah Data 

Kependudukan dapat menjadi tonggak awal masyarakat untuk peduli pada data, 
kearah pengelolaan data yang lebih baik menuju masyarakat Kulonprogo lebih 
sejahtera.” 

 

Rumah Data Kependudukan di Pedukuhan Ngramang Desa Kedungsari, yang 
dicanangkan oleh Wakil Bupati Kulonprogo pada tanggal 28 Nopember 2018, dibentuk 

untuk melengkapi Kampung KB yang telah dibentuk terlebih dahulu. Rumah Data 
Kependudukan dalam konsep dasarnya difungsikan sebagai pusat data dan intervensi 
permasalahan kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan pemanfaatan data 
kependudukan di tingkat mikro mulai dari mengidentifikasi, mengumpulkan, memverifikasi 
dan memanfaatkan data kependudukan yang bersumber dari, oleh dan untuk masyarakat 
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sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung KB dan upaya peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Diawali dengan pendataan keluarga yang ada di Dusun Ngramang dengan 
menggunakan Formulir Pendataan Keluarga/PK 2015, maka data yang terkait dengan 
demografi,  kesertaan KB dan keluarga di Dusun Ngramang dapat diolah dan direkapitulasi 
kemudian divisualisasi dalam bentuk tabel, grafik maupun peta yang dipampangkan di 
Rumah Data Kependudukan Pedukuhan Ngramang. Data-data yang dipaparkan di Rumah 
Dataku antara lain sebagai berikut.  

 

Tabel 2. Data Kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga dan Data Lintas Sektor 

yang ada di Rumah Data Ngramang 

 

No Jenis Data 

A.  Data Kependudukan 

 1. Data Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin 

 2. Data Jumlah penduduk menurut kelompok umur 

 3. Data Jumlah Penduduk menurut pekerjaan 

 4. Data Jumlah Penduduk menurut pendidikan 

 5. Data Jumlah Penduduk menurut kepemilikan akte kelahiran 

 6. Data Jumlah Penduduk menurut agama 

 7. Data Jumlah Penduduk menurut usia kawin pertama 

 8. Data Jumlah Penduduk menurut kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) 

 9. Data Jumlah Penduduk menurut kepemilikan Jamkes 

B  Data Keluarga Berencana 

 1. Data Jumlah peserta KB Aktif 

 2 Data Jumlah peserta KB aktif MKJP 

 3 Data jumlah perserta KB aktif non MKJP 

 4 Data Un met need 

C  Data Pembangunan Keluarga 

 1 Data Kepesertaan keluarga dalam BKS (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK 
Remaja) 

 2 Data kepemilikan jamban 

 3 Data produk unggulan kelompok UPPKS 

D  Data Lintas Sektor 

 1. Data Keluarga Sehat 

 2. Data hasil penimbangan di Posyandu 

 3 Data Balita stunting dan BGM 

 4. Data Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk 

 5. Data dari pertanian 

   Sumber : Rumah Dataku Ngramang, 2019 
 

Data hasil rekapitulasi pendataan keluarga yang dilakukan masyarakat, kemudian 
oleh kepala Dukuh disampaikan pada pertemuan  tingkat Dusun bersama Kepala Desa, 
Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT Tokoh agama dan Tokoh masyarakat. Dengan adanya  
data tersebut maka dapat diketahui potret kondisi masyarakat Pedukuhan Ngramang yang 
sebenarnya. Dengan adanya potret tersebut, dari hasil musyawarah disepakati untuk 

mengidentifikasi masalah yang dituangkan dalam  rancangan induk pembangunan di 
Pedukuhan Ngramang. 

Rumah Data Kependudukan dibentuk untuk meningkatkan tata kelola 
pembangunan di tingkat desa/kelurahan berbasis data. Keberadaan data di rumah data 
kependudukan terintegrasi dengan sumber data lain, baik data demografi maupun data 
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sektoral yang dapat digunakan untuk melakukan intervensi program-program pembangunan 
di Kampung KB. Sebelum ditunjuk sebagai lokasi pendirian Rumah Data Kependudukan, 
Ngramang sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai Kampung KB pada akhir 2017 lalu. 

Padukuhan Ngramang juga merupakan Kampung Keluarga Berencana (KB), hal ini sesuai 
dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kampung KB di setiap 
kabupaten/kota di Indonesia. Kampung KB Pedukuhan Ngramang menjadi pemantik 
semangat masyarakat untuk membangun dan mengembangkan Dusun Ngramang secara 
optimal. Salah satu kriteria terpilihnya suatu wilayah menjadi Kampung KB adalah 
partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Modal tersebut menjadi penggerak masyarakat 
untuk  saling bekerjasama meningkatkan kesejahteraan dari berbagai sisi. Beberapa 
pembangunan yang telah terlaksana meliputi pembuatan tiga gorong-gorong serta 
pembuatan jalan. Pemberdayaan masyarakat turut dilaksanakan salah satunya melalui 
program PKK yakni pembuatan deterjen, tambir, serta olahan makanan.  

Ada beberapa permasalahan yang  ditemukan di Pedukuhan Ngramang, antara lain 
masih rendahnya jumlah peserta KB MKJP, belum adanya kelompok BKB, BKR, BKL, 

masih tingginya Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan KS I, belum tertatanya lingkungan, 
kurang akuratnya data keluarga, belum semua warga memiliki kelengkapan dokumen 
administrasi kependudukan, belum semua warga mengikuti program JKN dan masih banyak 
warga yang belum melaksanakan kewajiban agamanya. Permasalahan yang ada tersebut 
kemudian dituangkan dalam rancangan induk pembangunan di Pedukuhan Ngramang. 
Rancangan induk yang berisi permasalahan, sasaran, kegiatan dan waktu, dibuat dan 
diselesaikan dalam kurun  waktu 2 tahun. Namun apabila belum dapat diselesaikan akan 

diselesaikan di tahun berikutnya 

Setelah rancangan induk dibuat, Kepala Dukuh mengadakan rapat koordinasi 
dengan mengundang Camat, Kepala Desa, BPD, dan dari lintas sektor dengan harapan dari 
Camat, Pemerintah Desa lintas sektor akan memberikan dukungan  untuk merealisasikan 
rancangan induk yang telah  dibuat agar  dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan yang 
sudah dibuat, kemudian dipaparkan di rapat koordinasi yang sekaligus diadakan 

penggalangan komitmen yang dipimpin Camat. Dengan adanya komitmen yang tinggi baik 
dari Pemerintah Kecamatan, lintas sektor, Pemerintah Desa, Tokoh Agama dan Tokoh 
Masyarakat, sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam rancangan induk tersebut 
akan dapat terealisasi. 

 

Tabel 3. Realisasi Program Kegiatan di Pedukuhan Ngramang Tahun 2018 
 

No. Kegiatan Waktu Keterangan  

1 Sosialisasi KB MKJP 2018 Di Posyandu 

2 Sosialisasi dan Pembentukan BKB 2018 BKB Cemara Indah 

3 Sosialisasi dan Pembentukan BKR 2018 BKR Melati Indah 

4 Sosialisasi dan Pembentukan BKL 2018 BKL Mekar Indah 

5 Sosialisasi dan Pembentukan PIKR 2018 PIK R Tunas bangsa 

6 Sosialisasi dan Pembentukan UPPKS 2018 Berdikari Jaya 

7 Pembuatan Gapura Kampung KB 2018 APB Des dan Swadaya 

8 Penataan lingkungan masjid (banket) 2018 Swadaya masyarakat 

9 Pembangunan akses jalan baru (250 m) 2018 Swadaya Masyarakat 

10 Pembangunan cor blok jalan sepanjang 

215 m 

2018 APBDes Desa Kedungsari11 

11 Pembangunan RTLH dan Jambanisasi 2018 APB Desa Desa Kedungsari 

12 Pembangunan gorong-gorong saluran air 2018 Swadaya masyarakat1311 

13 Sosialisasi Pertanian organic 2018 Aliansi Organik Indonesia 

14 Sosialisasi dan Pembentukan KWT 2018 Dinas Pertanian 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  258 

Tabel 4. Realisasi Program Kegiatan di Pedukuhan Ngramang Tahun 2019 
 

No. Kegiatan Waktu Keterangan  

1 Sosialisasi STBM 2019 Puskesmas II, Kec Pengasih 

2 Sosialisasi air bersih 2019 Dinas Kesehatan 

3 Pelatihan pemanfaatan komoditi jagung 2019 UGM 

4 Sosialisasi Dusun Kabar (Kawasan Bebas 
asap rokok) 

2019 Puskesmas Pengasih 2 

5 Sosialisasi program  bantuan P3-TGAI 
saluran air sungai 

2019 PUPR Propinsi dan PU Kab 
Kulon Progo 

6 Sosialisasi penanganan korban kekerasan 
pada perempuan 

2019 Dinas Sosial, Puskesmas 
Pengasih II 

7 Bintek Budidaya Bawang Merah 2019 BPP Pengasih, Kelompok Tani 

8 Pemicuan 5 pilar STBM 2019 Kec Pengasih, Puskesmas 

9 Pembangunan Pos Ronda 2019 Swadaya masyarakat 

 

Selain sebagai pusat data, Rumah Data Kependudukan Ngramang juga difungsikan 
sebagai pusat intervensi permasalahan kependudukan dan Keluarga Berencana. Beberapa 
kegiatan yang dilakukan di Rumah Data Kependudukan Ngramang antara lain senam 
lansia, pertemuan yang membahas masalah kependudukan seperti kegiatan sosialisasi, 
kegiatan pelatihan, kegiatan saresehan dll. Kegiatan di rumah data tidak hanya pada 
program kependudukan dan KB tetapi juga kegiatan yang terintegrasi  lintas sektor  misalnya 
kegiatan sosialisasi pembentukan KWT, pelatihan budidaya tanaman organik, sarasehan 

tentang penataan lingkungan, sosialisasi dan pembentukan dusun Kabar, serta sosialisasi 
dan pemicuan 5 pilar STBM. Bahkan Rumah Data Kependudukan juga digunakan untuk 
tempat bermain anak-anak. 

Keberadaan Rumah Data Kependudukan di Pedukuhan Ngramang juga berfungsi 
sebagai rujukan bagi Kampung KB yang lain baik yang ada di Kabupaten Kulonprogo 
maupun di luar Kabupaten Kulonprogo. Kampung KB yang pernah melakukan studi 

banding ke Rumah Dataku Ngramang antara lain Kampung KB Kecamatan Gedong Tengen 
Yogyakarta, Kampung KB RW 12 Kelurahan Prawirodirjan, Kampung KB Provinsi 
Kalimantan Barat, Kampung KB Kecamatan Galur dan Kampung KB Kecamatan 
Samigaluh. Dengan difungsikannya Rumah Data Kependudukan, maka capaian program 
yang terkait dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dapat meningkat. Capaian 
indikator tidak hanya di kesertaan KB tetapi juga di indikator yang lain. 

Terkait dengan upaya pemanfaatan Rumah Data Kependudukan, dukungan 
pemangku kepentingan, mitra kerja, serta program dan kegiatan lintas sektor juga dapat 
diintegrasikan di Rumah Data Kependudukan secara terpadu, baik dari para 
pelaksana/pengelola Program KKBPK maupun unsur lain/lintas sektor/OPD yang terlibat 
secara langsung dengan kegiatan Kampung KB. Selanjutnya Rumah Data Kependudukan 
dapat digunakan sebagai percontohan rumah sehat, rumah pintar, rumah baca, rumah 

ramah lingkungan, rumah ramah anak dan rumah berwawasan kependudukan. 

 

Kesimpulan  

1. Dalam rangka revitalisasi Program KKBPK di Kabupaten Kulonprogo, peran Bupati dan 
Wakil Bupati sangat strategis. Bukan hanya dari sisi perencanaan berupa regulasi dengan 

menerbitkan Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati, tetapi juga dalam koordinasi, 
penggerakan, pengendalian dan pembinaan. Kegiatan koordinasi, penggerakan, 
pengendalian dan pembinaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui strategi 
yang tepat, terarah, dan terukur.  
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2. Keberhasilan program Kampung KB sangat tergantung pada peran lintas sektor dan 
mitra kerja BKKBN secara keseluruhan.  

3. Untuk menjamin ketersediaan data yang akurat dan terpercaya serta selalu terbarukan 
maka pengurus Rumah Data Kependudukan Pedukuhan Ngramang diseyogyakan 
melakukan pertemuan rutin bulanan untuk menyepakati data, mengevaluasi kegiatan dan 
merencanakan kegiatan bulan berikutnya serta melaporkan apa yang menjadi tugas dan 
tanggung jawab pengurus Rumah Data Kependudukan kepada Kepala Desa Kedungsari.  

4. Melalui Rumah Data Kependudukan akan memudahkan Pokja Kampung KB, 

stakeholder dan mitra kerja dalam memahami kondisi riil Kampung KB sehingga mudah 
untuk menentukan intervensi apa yang bisa dilakukan melalui sinergitas dan integrasi 
penggarapan Kampung KB. 

5. Untuk menyukseskan Rumah Data Kependudukan perlu kerja sama dengan desa atau 
kelurahan, kecamatan, dan pihak Dinas Kesehatan dan OPD terkait lainnya. Namun 
yang paling penting Kepala Desa atau Lurah karena merekalah kunci sukses atau 

tidaknya Kampung KB.  
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Peran Pendidikan Dan Kesehatan Generasi Milenial Indonesia  

Menghadapi Era Revolusi Industri 4.O Dan Society 5.O  
 

Suparna, Badan Pusat Statistik DIY, parno987@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Penduduk usia produktif di Indonesia pada era saat ini didominasi oleh generasi Y atau generasi 
milenial atau penduduk yang lahir pada periode 1980-2000. Generasi milenial merupakan modal 
utama dalam menghadapi fenomena bonus demografi dan era revolusi industri 4.0. Kemampuan 
paripurnanya diharapkan berhasil memenangkan persaingan di era disruptif dan dunia tanpa batas. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan generasi 
milenial dibandingkan generasi sebelumnya, serta kaitan tingkat pendidikan dan kesehatan generasi 
milenial dengan pendapatan sebagai ukuran keberhasilan dalam rangka memanfaatkan bonus 
demografi dan menghadapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Analisis ini berdasarkan pada 
data sekunder yang diambil dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang telah dilaksanakan oleh 

Badan Pusat Statistik, menggunakan metode analisa deskriptif-kuantitatif. Generasi milenial 
cenderung memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan generasi 
sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki peluang yang lebih besar 
dalam meraih bonus demografi dan menghadapi era revolusi Industri 4.0 atau Society 5.0. Hasil 
penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat kaitan positif yang signifikan antara rata-rata lama 
sekolah generasi milenial dengan pendapatan. Sementara rata-rata lama sakit generasi milenial 

berkaitan negatif terhadap pendapatan. Lama sekolah yang lebih panjang dan penduduk yang lebih 
sehat diperlukan, serta menguasai ketrampilan sejak dini terutama terkait artificial intelligent, internet 
of things (IoT), wearable (augmented reality and virtual reality), advance robotic, dan 3D printing 
untuk mendapatkan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik. Secara umum 3 kategori 
ketrampilan yang diperlukan yaitu literasi dasar, kompentensi, dan kualitas karakter.     
 

Kata Kunci: Generasi milenial, kesehatan, ketrampilan, pendidikan 

 

Pendahuluan 

       Bonus demografi adalah peluang untuk mencapai kemakmuran ekonomi suatu negara 
dengan memanfaatkan besarnya proporsi penduduk produktif (usia 15-64 tahun). Periode 
bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada periode tahun 2015-2035 dengan angka 
beban ketergantungan berkisar antara 40-50. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 

2015 menunjukkan angka beban ketergantungan di Indonesia tahun 2015 dari 100 penduduk 
usia produktif menanggung 49 penduduk usia tidak produktif (BPS, 2019). Jadi pada periode 
2015-2035, bangsa Indonesia berkesempatan besar memacu produktivitas dan pertumbuhan 
ekonomi terkait dengan rendahnya angka beban ketergantungan ini.  

       Menghadapi bonus demografi tersebut kualitas penduduk diharapkan bisa memenuhi 
syarat dan dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (Hayes, A. 2015). 

Untuk mengantisipasi bonus demografi perlu persiapan dan program yang matang untuk 
mendapatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai (Schwab, 2016). Selain 
itu SDM juga dihadapkan pada era baru yaitu era revolusi industri 4.0, serta Society 5.0.  
Pengembangan kualitas penduduk atau SDM secara fisik dan mental diperlukan, yang 
mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk, yang kemudian akan 
memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kapasitas 
dasar yang dimaksud menurut Todaro (2003) merupakan tiga nilai pokok keberhasilan 
pembangunan ekonomi yaitu kecukupan (sustenance), jati diri (selfsteem), serta kebebasan 

(freedom). Artinya dalam menghadapi bonus demografi kita harus kembali kepada kualitas 

sumber daya manusia. Jika sumber daya manusia berkarakter sehat, cerdas, dan produktif 
akan membawa keberkahan dan kesejahteraan bagi penduduknya. Analisis ini berupaya 

mailto:parno987@gmail.com
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melihat apakah SDM Indonesia sudah memenuhi syarat tersebut menghadapi era bonus 
demografi, era revolusi industri 4.0, serta Society 5.0, terutama bagi generasi milenial. 

       Penduduk usia produktif di Indonesia pada era saat ini didominasi oleh generasi Y atau 
generasi milenial atau penduduk yang lahir pada periode 1980-2000. Generasi milenial 
merupakan modal utama dalam menghadapi fenomena bonus demografi ini. Potensi 
generasi milenial yang dapat dimaksimalkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi. Selain itu, peran generasi milenial yang merata tanpa adanya kesenjangan gender 
juga akan mengoptimalkan manfaat dan potensi yang ada. Dengan era Society 5.0 sebagai 
komplemen Revolusi Industri 4.0, perlu diarahkan pada dominasi peran generasi Y untuk 
kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang (Halim, 2018). Generasi Y adalah generasi 
yang begitu gandrung pada Revolusi Industri 4.0. Sebaliknya cenderung abai terhadap 
masalah sosial. Generasi Y memiliki perilaku egaliter, tidak birokratis, kreatif dan inspiratif. 
Bahkan pola kerja mereka dibangun dengan ketrampilan interpersonal yang kuat, dan tidak 
suka birokrasi berkepanjangan. Konsekuensinya mereka cenderung individual, dan 
tergantung teknologi digital. Generasi Y yang kreatif, inovatif dan produktif, sejak dini perlu 

diperkaya dengan ketrampilan soft skill yang tertuang dalam kebijakan Society 5.0. Tentu 

dengan kemampuan paripurna tersebut diharapkan berhasil memenangkan persaingan di era 
disruptif dan dunia tanpa batas (Putra, 2016). Dengan demikian penelitian ini bertujuan 
untuk menggambarkan perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan generasi milenial 
dibandingkan generasi sebelumnya, serta kaitan tingkat pendidikan dan kesehatan generasi 
milenial dengan pendapatan sebagai ukuran keberhasilan dalam rangka memanfaatkan 
bonus demografi dan menghadapi era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0.    

 

Kajian Pustaka 

       Munnell et al. (2019) dan Bloom et al. (2003) menekankan bahwa ada beberapa hal yang 
menjelaskan hubungan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi, yakni penawaran 
tenaga kerja, peranan perempuan, tabungan, dan modal manusia.  Williamson (2001) 

menunjukkan bahwa bonus demografi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan 
pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia. Kelley dan Schmidt 
(2001) menunjukkan bahwa transisi demografi yang meliputi rasio ketergantungan 
penduduk, jumlah penduduk, Crude Birth Rate (CBR) berpengaruh negatif terhadap 
peningkatan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi di 86 negara yang diteliti. 
Mengantisipasi bonus demografi perlu persiapan dan program yang matang untuk 

mendapatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai (Schwab, 2016). 

       Kupperschmidt (2000) menyampaikan bahwa generasi adalah sekelompok individu 
yang mengidentifikasi kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, 
dan kejadian-kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki 
pengaruh signifikan dalam fase pertumbuhan mereka. Istilah milenial pertama kali 
dicetuskan oleh Strauss dan Neil (2000). Generasi milenial juga disebut sebagai generasi Y. 

Putra (2016) dalam kajiannya tentang teori perbedaan generasi menyajikan pengelompokan 
generasi (salah satunya adalah generasi milenial) dari beberapa pendapat peneliti yang 
berasal dari berbagai negara. Kebanyakan ahli memasukkan generasi Y adalah mereka yang 
lahir sekitar 1980-2000. Sementara mereka yang lahir  sebelum 1980 dikategorikan Generasi 
X bila lahir pada periode 1965-1979, sedangkan yang lahir tahun 1947-1964 dinamakan 
generasi Baby boom dan yang sebelum 1946 disebut veteran. Bagi mereka yang lahir setelah 

tahun 2000 disebut Generasi Z (post millennials).  

       Secara empiris pada tahun 2015-2035 yaitu periode bonus demografi Indonesia, generasi 
milennial berada pada rentang usia 15 tahun hingga 35 tahun. Usia tersebut adalah usia 
produktif yang akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlah generasi 
milenial cukup dominan dibandingkan generasi lainnya. Berdasar Susenas 2018, jumlah 
generasi milenial diperkirakan mencapai sekitar 88 juta jiwa atau 33,8 persen dari total 
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penduduk Indonesia. Proporsi tersebut lebih besar dari proporsi generasi sebelumnya seperti 
generasi X (25,7 persen) maupun generasi baby boom+veteran (11,3 persen). Demikian juga 

dengan jumlah generasi Z (post millennials) yang baru mencapai sekitar 29,2 persen.   

       Dibandingkan generasi sebelumnya, generasi milenial memiliki karakter unik 
berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Generasi milenial menurut Deal et al. 
(2010) memang lebih unggul dalam pemanfaatan teknologi tidak terkecuali internet bila 
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Purwandi dan Ali (2017) menyatakan 
bahwa salah satu ciri dari generasi milenial adalah “connected” yang dapat diartikan bahwa 

generasi milenial merupakan generasi yang aktif menggunakan internet dan media sosial. 

  

Metode Penelitian 

       Analisis ini berdasarkan pada data sekunder yang diambil dari hasil Survei Sosial 
Ekonomi Nasional 2018 yang telah dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), 
menggunakan metode analisa deskriptif-kuantitatif. Menurut Sugiyono (2014:7) metode 

deskriptif kuantitatif adalah metode yang menekankan pada aspek pengukuran secara 
obyektif terhadap fenomena, penelitian kuantitatif diolah dan dianalisis dengan metode 
statistik.   

 

Hasil dan Pembahasan  

       Sumbangan generasi milenial dalam membentuk struktur penduduk usia produktif 
sekitar 50,4 persen dari jumlah penduduk usia produktif pada tahun 2018. Sebagai penduduk 
dengan porsi terbesar tentunya generasi milenial akan berperan besar pada era bonus 
demografi. Generasi ini akan memegang kendali atas roda pembangunan khususnya di 
bidang perekonomian, yang diharapkan akan mampu membawa bangsa Indonesia menuju 
ke arah pembangunan yang lebih maju dan dinamis. Intinya, generasi milenial adalah modal 

besar untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek. Sebagai modal besar 
pembangunan suatu bangsa, diharapkan generasi milenial memiliki potensi lebih unggul 
dibandingkan generasi-generasi sebelumnya.  

       Untuk itu dalam pemanfaatan bonus demografi dapat dilakukan melalui optimalisasi 
potensi para generasi milenial tersebut. Memasuki dunia kerja, para milenial nantinya akan 
memiliki bermacam-macam profesi, namun secara umum generasi milenial memiliki 

karakteristik yang berbeda dari beberapa generasi sebelumnya (generasi X, generasi babby 
boom, dan generasi veteran). Untuk memaksimalkan potensi generasi milenial tersebut perlu 

memahami karakteristik yang dimiliki terkait kualitas pendidikan dan kesehatan. Dengan 
memahami karakteristik milenial akan memiliki urgensi tersendiri pada masa-masa bonus 
demografi. Terlebih lagi jika melihat kondisi Indonesia yang sudah memasuki MEA 
(Masyarakat Ekonomi Asean), artinya persaingan tenaga kerja bukan hanya antar warga 
negara Indonesia saja, melainkan juga dengan warga negara asing, maka mengembangkan 

kompetensi, meningkatkan produktifitas, dan mengedukasi tenaga kerja Indonesia menjadi 
mutlak harus dipenuhi.  

 

Pendidikan 

       Menurut Sebastian (2016) ada beberapa keunggulan dari generasi milenial, yaitu ingin 

serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, kreatif, dinamis, melek 
teknologi, dekat dengan media sosial, dan sebagainya. Dari sisi pendidikan, generasi 
milenial Indonesia memiliki kualitas yang lebih unggul dibandingkan generasi sebelumnya. 
Generasi ini mempunyai minat dan menyadari bahwa pendidikan lebih tinggi merupakan 
prioritas yang utama. Menurut persebaran penduduk antar kelompok generasi, generasi 
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milenial secara rata-rata telah mengenyam bangku sekolah selama 10 tahun atau setara 
dengan kelas 1 SMA/Sederajat. Sementara untuk generasi X, rata-rata lama sekolah selama 
8 tahun, dan generasi generasi baby boom+Veteran dengan rata-rata lama sekolah tercepat 

yaitu 5 tahun. Mengingat adanya program wajib belajar 9 tahun yang dilaksanakan sejak 
tahun 2003, pada generasi milenial program tersebut secara umum telah berhasil dicapai. 
Bahkan, pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun agar rata-rata lama 
sekolah terus mengalami kenaikan.  

       Generasi milenial sudah mencapai persamaan gender di bidang pendidikan, terlihat dari 
rata-rata lama mengenyam bangku sekolah antara laki-laki dan perempuan yang sama, yaitu 

selama 10 tahun. Sedangkan untuk generasi X dan generasi baby boom+Veteran ada selisih 

satu tahun, dengan laki-laki lebih lama mengenyam pendidikan dibandingkan perempuan. 
Kemudian bila dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk daerah perdesaan 
nampaknya masih terkendala dalam mengenyam pendidikan. Rata-rata lama sekolah 
generasi milenial di perdesaan lebih pendek daripada di perkotaan.   

 

 
 

Gambar 1. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Indonesia 

Menurut Generasi, Daerah Tempat Tinggal, dan Jenis Kelamin, 2018 (tahun) 

 
       Peningkatan kualitas pendidikan generasi milenial dapat diaktualisasikan melalui 
peningkatan program pendidikan. Generasi milenial yang masih berpendidikan rendah dan 
usianya relatif muda, harus terus dipacu agar dapat memiliki pendidikan yang tinggi. 
Sementara itu, generasi milenial yang berpendidikan rendah dan usianya relatif tua/dewasa, 
dapat diarahkan untuk mengikuti kejar paket A/B/C yang sifatnya berjenjang. Selain itu, 

generasi milenial tersebut juga harus dibekali berbagai pelatihan guna meningkatkan 
ketrampilan dan keahlian mereka sesuai kebutuhan. World Ekonomic Forum (2015) 
melaporkan terdapat 16 keterampilan yang dibutuhkan siswa untuk abad 21. Pemerintah 
juga dapat menempuh program berbagai pelatihan ketrampilan dan keahlian yang 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah bersangkutan. Khusus daerah perdesaan, program 
peningkatan pendidikan ini dapat ditempuh melalui berbagai kegiatan yang diselaraskan 

dengan program dana desa yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. 

       Lase (2019) menyebutkan selain program pendidikan vokasi, kurikulum pendidikan 
harus menyesuaikan dengan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif. Peserta didik 
disiapkan dengan kurikulum yang memiliki muatan artificial intelligent (Pan, 2016 dan 

Tjandrawinata, 2017), internet of things (Liffler & Tschiesner. 2013), wearable (augmented reality 

10.8

9.1
10 10.1 10

9.3

6.7

8.6
7.6

8.1

6.2

3.7

5.9

4.1
4.9

Perkotaan Perdesaan Laki-laki Perempuan Total

Milenial (Generasi Y) Generasi X Generasi Baby boom + Veteran

Daerah Tempat Tinggal Jenis kelamin 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  264 

and virtual reality) (Zhu,2016), advance robotic (Aoun, 2018) dan 3D printing. Kurikulum 

pendidikan wajib link and match antara sekolah dengan dunia usaha dan industri. Forum 

Ekonomi Dunia (2016) juga telah memperkirakan kreativitas akan menjadi salah satu dari 

tiga keterampilan yang dibutuhkan oleh pekerja. Dengan pergerakan besar-besaran dari 
produk baru, teknologi baru dan cara kerja baru, pekerja harus menjadi lebih kreatif untuk 
mendapat manfaat dari perubahan ini. Kemampuan negosiasi (membuat kesepakatan) dan 
kecerdasan dalam berpikir dan bertindak walaupun penting tetapi turun urutannya dan 
digantikan dengan pembuatan keputusan berbasis big data (Lee, et al. 2016).   

       Orientasi dan literasi dalam bidang pendidikan perlu disesuaikan. Literasi lama yang 

mengandalkan baca, tulis dan matematika harus diperkuat dengan mempersiapkan literasi 
baru yaitu literasi data, teknologi, dan SDM. Literasi data adalah kemampuan untuk 
membaca, analisa dan menggunakan informasi dari data dalam dunia digital. Kemudian, 
literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami sistem mekanika dan teknologi 
dalam dunia kerja. Sedangkan literasi sumber daya manusia yakni kemampuan berinteraksi 
dengan baik, tidak kaku, dan berkarakter (Aoun, 2018 dan Sudlow, 2018). Blended learning 

dianggap lebih cocok pada era revolusi Industri 4.0, yang merupakan kombinasi antara 
pembelajaran berbasis online dengan pembelajaran melalui tatap muka di kelas (Wilson, 
2019). Pembelajaran sistem ini merupakan gabungan dari literasi lama dan literasi baru 
(literasi SDM, teknologi, dan data).   

 

Kesehatan 

       Pengukuran kualitas kesehatan dapat diketahui dari rata-rata lama sakit penduduk. 
Rata-rata lama sakit merupakan rata-rata banyaknya hari sakit pada penduduk yang 
mengalami gangguan/keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Rata-rata lama sakit 
menggambarkan tingkat intensitas penyakit yang diderita oleh penduduk dan seberapa serius 
keluhan sakit yang diderita. Selain itu, rata-rata lama sakit secara tidak langsung juga 
menunjukkan seberapa besar kerugian materiil yang dialami penduduk karena penyakit yang 

diderita. Semakin besar rata-rata lama sakit, maka semakin buruk tingkat kesehatan 
penduduk daerah tersebut.  

       Dilihat berdasarkan perbandingan generasi, generasi milenial merupakan generasi 
dengan rata-rata lama sakit terendah dibandingkan dengan generasi X dan generasi baby 

boom+veteran (Gambar 2). Rata-rata lama sakit generasi milenial dalam sebulan terakhir 

adalah sekitar 5 hari, sedangkan generasi X mempunyai rata-rata lama sakit selama 6 hari. 

Sebagai generasi tertua, generasi baby boom+veteran mempunyai rata-rata lama sakit paling 

lama yaitu sekitar 8 hari dalam sebulan terakhir. Apabila dilihat berdasarkan wilayah tempat 
tinggal, kondisi rata-rata lama sakit pada masing-masing generasi cenderung tidak 
menunjukkan perbedaan baik yang tinggal di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. 

 

 
Gambar 2. Rata-Rata Lama Sakit Penduduk Indonesia dalam Sebulan 

Menurut Generasi dan Daerah Tempat Tinggal, 2018 (hari) 
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       Rendahnya angka rata-rata lama sakit pada generasi milenial tidak lepas dari perilaku 
generasi milenial yang tidak dilakukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Generasi milenial 
mempunyai sikap ingin tahu yang lebih tinggi. Ketika mengalami gejala sakit tertentu, 

generasi milenial biasanya akan mencari tahu informasi pertama kali melalui internet 
sebelum pergi berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Dengan kemudahan teknologi yang ada, 
generasi milenial juga memanfaatkan konsultasi ke tenaga kesehatan lewat platform 
kesehatan online. Begitu pula untuk kondisi pengobatan pertama, pencegahan maupun 
pengaturan pola hidup sehat. Maka, tidak mengherankan jika generasi milenial lebih sehat 
dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya (Kemenkes RI, 2017). 

Dalam bidang kesehatan ini, tantangan utama yang dihadapi oleh generasi milenial 
adalah kerentanan terkait masalah kegemaran merokok khususnya bagi laki-laki. Pada tahun 
2018, sekitar 57 persen dari generasi milenial laki-laki melakukan kegiatan merokok. Oleh 
karena itu, untuk menyiapkan generasi milenial yang sehat agar memiki kinerja yang tinggi 
maka diperlukan upaya untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya hidup sehat 
yang sedapat mungkin tanpa asap rokok. Meskipun rokok tidak membawa dampak 

langsung, namun dalam jangka panjang rokok dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan 
mengurangi produktivitas kerja. 

 

Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan 

       Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) generasi milenial tahun 2018 tercatat 
sebesar 67,2 persen atau sekitar dua pertiga dari populasi generasi milenial masuk ke dalam 

angkatan kerja. Dengan kata lain masih ada sekitar 33 persen dari generasi milenial yang 
tergolong bukan angkatan kerja. Hal ini dipengaruhi oleh cakupan generasi milenial yang 
masih berada pada fase sekolah yaitu pada rentang umur 16-24 tahun. TPAK Generasi X 
tercatat sebesar 79,0 persen atau sekitar 8 dari 10 orang Generasi X termasuk angkatan kerja. 
Sementara itu, tercatat 52,4 persen atau hanya sekitar setengah dari Generasi baby 

boom+Veteran yang masih masuk dalam angkatan kerja. Generasi baby boom+Veteran 

menunjukkan partisipasi angkatan kerja paling kecil dibandingkan generasi lainnya karena 
generasi ini sudah berumur 58 tahun atau lebih.  

       Keterlibatan generasi milenial dalam dunia kerja merupakan modal penting sebagai 
kekuatan ekonomi baru. Pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan merupakan hal yang penting 
bagi generasi milenial karena berpengaruh terhadap masa depan mereka. Oleh sebab itu, 
generasi milenial perlu dipersiapkan sedini mungkin menjadi angkatan kerja yang handal 

dan kompetitif. Akses generasi milenial untuk memperoleh ilmu dan pendidikan yang sesuai 
perkembangan zaman akan membantu mereka tumbuh menjadi angkatan kerja produktif 
dan berdaya saing. Pada akhirnya, Generasi milenial memegang peran penting sebagai 
motor penggerak ketahanan ekonomi nasional (https://news.detik.com/kolom/d-
3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-4.0). 

 

 
Gambar 3. Kaitan antara Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sakit 

dengan PPP 
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       Generasi milenial yang sarat dengan penguasaan teknologi dan jiwa kewirausahaan 
yang baik jelas akan memiliki peluang yang lebih baik dalam meraih  bonus demografi. 
Namun, bonus demografi ini tinggal menjadi impian jika tidak dibarengi dengan 

pemanfaatan potensi yang dimiliki kaum milenial khususnya dalam penguasaan teknologi. 
Terkait masih rendahnya persentase kaum milenial yang menekuni kewirausahaan (sekitar 
24%), pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan ketertarikan generasi milenial di 
bidang kewirausahaan. Berbagai pelatihan tentang kewirausahaan harus terus dilakukan 
yang dibarengi dengan pemanfaatan internet untuk kegiatan usaha (Gray, 2016). 

       Keterkaitan antara pendidikan dengan pendapatan ditunjukkan oleh Gambar 3. Taraf 
pendidikan yang ditunjukkan dengan variabel rata-rata lama sekolah generasi milenial 
tampak berkorelasi positif linier kuat dengan tingkat pendapatan yang ditunjukkan dengan 
variabel daya beli (PPP). Dengan koefisien korelasi sebesar 0,527 dengan p-value=0,001 
maka secara statistik terdapat korelasi positif yang signifikan antara keduanya pada tingkat 
kesalahan 1 persen. Rata-rata lama sekolah yang lebih panjang akan diikuti dengan 
meningkatnya daya beli melalui peningkatan produktivitas. Oleh karena itu penduduk 

milenial dengan lama sekolah yang lebih panjang ditengarai akan lebih siap dan 
mendapatkan balas jasa yang lebih tinggi dibandingkan yang lama sekolahnya lebih pendek.  

       Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga tingkat 
produktivitas atau kinerja tenaga kerja tersebut (Simanjuntak, 2001). Pada umumnya orang 
yang mempunyai pendidikan formal maupun informal yang lebih tinggi akan mempunyai 
wawasan yang lebih luas. Tingginya kesadaran akan pentingnya produktivitas, akan 

mendorong tenaga kerja yang bersangkutan melakukan tindakan yang produktif 
(Kurniawan, G., 2010). Adhadika, T. dan Arif P. (2014) menyebutkan bahwa setiap 
pertambahan masa pendidikan sebesar satu tahun akan menyebabkan produktivitas tenaga 
kerja bertambah sebesar 262,70 rupiah/jam.  

       Hanya saja untuk masa mendatang generasi milenial selain sekolah formal yang panjang 
juga harus dibekali berbagai pelatihan guna meningkatkan ketrampilan dan keahlian mereka 

sesuai kebutuhan. World Ekonomic Forum (2015) melaporkan terdapat 16 keterampilan yang 

dibutuhkan siswa untuk abad 21. Secara umum ketrampilan tersebut dapat dikelompokkan 
menjadi 3 yaitu literasi dasar (foundation literacies), kompentensi (competencies), dan kualitas 

karakter (character qualities). 

       Gambar 3. juga memperlihatkan keterkaitan kondisi kesehatan yang ditunjukkan 
dengan rata-rata lama sakit generasi milenial dengan pendapatan. Dengan koefisien korelasi 

sebesar minus 0,602 dengan p-value=0,000 maka secara statistik terdapat korelasi negatif 
yang signifikan antara keduanya. Rata-rata lama sakit yang lebih lama akan ditengarai 
menjadikan generasi milenial menjadi tidak produktif sehingga pendapatan yang diperoleh 
menjadi berkurang. 

       Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan dan pendidikan adalah hal yang pokok 
untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Kesehatan merupakan syarat 
bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan pendidikan juga bertumpu pada 
kesehatan yang baik. Oleh karena itu, kesehatan dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai 
komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital/sebagai input fungsi produksi 
agregat. Peran gandanya sebagai input maupun output menyebabkan kesehatan dan 
pendidikan sangat penting dalam pembangunan ekonomi (Todaro dan Smith, 2006).  

       Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar 

bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat 
secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan 
penghasilan yang tinggi. Di Indonesia, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia 
menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki yang 
tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih 
baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Pada tingkat makro, penduduk 
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dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting untuk menurunkan 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa 
pengalaman sejarah membuktikan berhasilnya pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung 

oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan 
peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan 
Amerika Selatan pada awal abad ke-20,  dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur 
pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an (Atmawikarta, 2009).   

 

Kesimpulan 

       Generasi milenial cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan 
dengan generasi sebelumnya. Tidak terdapat perbedaan yang nyata dalam capaian 
pendidikan antara generasi milenial laki-laki dan perempuan. Rata-rata generasi milenial 
mengenyam bangku sekolah selama 10 tahun, lebih tinggi dibandingkan generasi 
sebelumnya. Dilihat dari kondisi kesehatan, generasi milenial cenderung lebih sehat 
dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini terlihat pada angka rata-rata lama sakit 
generasi milenial yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Pada tahun 2018 
sekitar dua pertiga dari populasi generasi milenial masuk ke dalam angkatan kerja. Hal ini 
dipengaruhi oleh cakupan generasi milenial yang sebagian masih berada pada fase sekolah. 
Ketimpangan gender masih terlihat pada generasi milenial dalam partisipasi angkatan kerja. 
Pada tahun 2018, lebih dari 80 persen penduduk generasi milenial laki-laki usia kerja masuk 
dalam angkatan kerja, sementara generasi milenial perempuan hanya sekitar 50 persen.  

       Capaian ini menunjukkan bahwa generasi milenial memiliki peluang yang lebih besar 
dalam meraih bonus demografi yang sedang terjadi di Indonesia. Ini mengingat seiring 
perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern, tuntutan terhadap pendidikan 
tinggi dan jarang sakit sangat diperlukan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 
kaitan positif yang signifikan antara rata-rata lama sekolah generasi milenial dengan 
pendapatan. Sementara rata-rata lama sakit generasi milenial berkaitan negatif terhadap 

pendapatan. Meskipun tidak menjadi syarat mutlak, tetapi tuntutan terhadap pendidikan 
tinggi dan jarang sakit dalam berbagai bidang lapangan pekerjaan jelas diperlukan. Oleh 
karena itu, dengan melihat bekal yang telah dimiliki para generasi milenial di bidang 
pendidikan dan kesehatan tersebut, jelas hal ini dapat menjadi modal awal bagi mereka 
ketika memasuki dunia kerja dan menjadi produktif. 

       Generasi milenial agar mampu menggapai bonus demografi yang lebih besar, dalam 

jangka pendek perlu kebijakan pemerintah melalui peningkatan penyerapan penduduk 
milenial untuk aktif terlibat dalam pasar kerja. Sementara itu, kebijakan jangka panjang yang 
dapat ditempuh adalah dengan cara memperpanjang lama sekolah dan penduduk yang lebih 
sehat, serta membangun ketrampilan manusia berkualitas sejak dini terutama terkait artificial 

intelligent, internet of things (IoT), wearable (augmented reality and virtual reality), advance robotic, 

dan 3D printing. Secara umum 3 kategori ketrampilan yang diperlukan yaitu literasi dasar, 

kompentensi, dan kalitas karakter. 
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Bagaimana Penerapan Implementasi Delapan Fungsi Keluarga  

Pada Peserta Didik Sekolah Lansia Di Imogiri Bantul?  
 

Dwi Endah Kurniasih,  Indonesia Ramah Lansia. E-Mail: dwiendah.kurnia@gmail.com  

Iin Nadzifah Hamid, BKKBN Perwakilan DIY. E-Mail: kspkdiy@gmail.com 

Rizky Erwanto, Erjinyuare Amigo, Universitas Respati Yogyakarta.  

E-Mail; rizkyerwanto@gmail.com  

 

Abstrak 

 
Sekolah lansia merupakan upaya pendidikan diperuntukkan bagi lanjut usia. Salah satu kurikulum 
pembelajaran mengenai 8 fungsi keluarga. Tujuan penelitian ini mengetahui gambaran pengetahuan 
dan implementasi 8 fungsi keluarga peserta didik sekolah lansia. Penelitian ini merupakan deskriptif 
dengan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 
dengan total subjek penelitian 24 lansia dilakukan dengan FGD yang merupakan peserta didik sekolah 
lansia Imogiri Bantul. Hasilnya sebagian besar lansia memiliki tingkat pengetahuan mengenai 8 fungsi 

keluarga dengan kategori baik dan tidak ada lansia yang memiki pengetahuan buruk. Fungsi Agama, 
sosial dan budaya, cinta kasih dan lingkungan memiliki nilai tertinggi dan semua peserta didik lansia 
mengetahui fungsi tersebut. Implementasi 8 fungsi keluarga juga telah dilaksanakan oleh sebagian besar 
lansia dengan kategori baik dan nilai tertinggi dalam implementasi fungsi agama hampir semua lansia 
sudah melaksanakan fungsi tersebut dalam keluarga. Peserta didik lansia yang memiliki implementasi 
8 fungsi keluarga yang baik memiliki pengetahuan yang baik. Meskipun sebagian besar lansia memiliki 

tingkat pendidikan sekolah dasar dan tidak bekerja mereka telah melaksanakan 8 fungsi keluarga 
dengan baik. Kesimpulan sebagian besar lansia memiliki pengetahuan dan melaksanakan 8 fungsi 
keluarga.  

 

Kata kunci: delapan fungsi keluarga, edukasi informal, lansia tangguh, sekolah lansia 

 

Pendahuluan 

Populasi penduduk lanjut usia di Indonesia pada tahun 2013 sebanyak 8,9%, pada 
tahun 2050 diperkirakan meningkat menjadi 21,4%, serta mengalami peningkatan pada 
tahun 2100 menjadi 41%. Hasil proyeksi penduduk tahun 2010-2035, Indonesia memasuki 
periode lansia atau ageing. Propinsi yang mempunyai penduduk lansia dengan proporsi 

tertinggi adalah Propinsi DI Yogyakarta yaitu 13,04 %. (Kemenkes RI, 2016).  

Hal ini menjadikan provinsi DI Yogyakarta termasuk daerah yang memasuki era 
penduduk berstruktur tua (aging structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 

60 tahun ke atas telah melebihi angka 7% (United Nations Department of Economic and Social 

Affairs, 2015). Adanya ledakan jumlah penduduk usia lanjut menjadi perhatian pemerintah 

dan masyarakat (Bahruddin, 2010). Jumlah lansia yang tinggi menjadi tantangan untuk 
membuat para lansia hidup dengan kualitas yang baik dan produktif (Palu, Santiago, West, 

Kaluhiokalani, & Jensen, 2008).  Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh institusi 
kesehatan maupun di masyarakat untuk berkontribusi dalam penyehatan lansia adalah 
sekolah informal lansia yang disebut Sekolah Lansia.  

Sekolah lansia merupakan salah satu upaya pendidikan diperuntukkan bagi lanjut 
usia. Pendekatan sekolah lansia merupakan salah satu konsep pendidikan secara informal 
yang dilakukan sepanjang hayat kepada lanjut usia. Pendidikan seumur hidup/sepanjang 

hayat adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan 
peristiwa-peristiwa kegiatan belajar-mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan 
kehidupan manusia. Hal tersebut juga sesuai dengan UU RI No 13 tahun 1998 tentang 
kesejahteraan lanjut usia bahwa sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia 
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diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, diantaranya adalah pelayanan 
pendidikan dan pelatihan. 

Pendidikan sepanjang hayat (Life Long Education) adalah bahwa pendidikan tidak 

berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. 
Pendidikan sepanjang hayat menjadi suatu kebutuhan yang penting karena, manusia perlu 
menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara normal dalam lingkungan 
masyarakatnya yang selalu berubah. Dalam pengertian lebih luas, long life education tidak 
menuntut adanya lembaga pendidikan. Mencari ilmu tidak hanya harus di bangku 
pendidikan formal saja. Pendidikan informal seperti pendidikan di keluarga, masyarakat, 

merupakan salah satu upaya membentuk pribadi untuk menjadi lebih baik. Sekolah lansia 
ini tidak hanya sekedar mempelajari mengenai aspek kesehatan fisik, didalamnya memiliki 
keterkaitan antar elemen baik kesehatan fisik itu sendiri, yaitu aspek sosial, psikologis, 
ekonomi lingkungan dan spiritual (Erwanto, 2018).  

Salah satu pembelajaran dalam sekolah lansia adalah peran lansia terutama lansia 
yang masih potensial di dalam keluarga dan masyarakat dalam hal ini termasuk pelaksanaan 

8 fungsi keluarga. Diharapkan lanjut usia yang masih berada ditengah keluarga mampu 
menguatkan keluarga. Penguatan keluarga ialah salah satu bagian dan upaya untuk 
mencapai sasaran Pembangunan Nasional melalui peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM). Peningkatan SDM dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga. Pembangunan 
keluarga diarahkan kepada pembangunan ketahanan keluarga. Nantinya akan menghasilkan 
kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik dan 

material untuk hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis, 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga lahir dan batin.  

Delapan fungsi keluarga adalah salah satu metode fungsi-fungsi yang menjadi 
prasyarat, acuan setiap keluarga. Menurut BKKBN (2014) dibagi menjadi 8 fungsi meliputi 
fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, melindungi reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, 
ekonomi serta pembinaan lingkungan. Adanya latar belakang tersebut peneliti ingin 

mengetahui gambaran pelaksanaan 8 fungsi keluarga pada peserta didik sekolah lansia di 
Imogiri Bantul Yogyakarta.  

Tujuan penelitian untuk mengetahui peran sekolah lansia dalam pelaksanaan 8 
fungsi keluarga peserta didik sekolah lansia Imogiri Bantul.  

 

Kajian Pustaka 

Pengertian Sekolah Lansia merupakan upaya pemberian informasi, pelatihan dan 
permainan edukatif tentang kesehatan, keagamaan, sosial budaya dan sebagainya sehingga 
lansia dapat hidup bahagia sejahtera. Tujuan Kegiatan sekolah lansia antara lain 

meningkatkan pengetahuan dan perilaku lansia terhadap kesehatan; meningkatkan kualitas 
hidup dan produktifitas lansia agar bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat serta 

meningkatkan kemandirian dari aspek kesehatan fisik, psikologis, sosial dan spiritual 
(Endah, 2019). Konsep yang digunakan menggunakan pendekatan andragogy atau 
pendidikan orang dewasa melalui metode ceramah, diskusi interaktif, diskusi kelompok role 
play dan praktik. Sasaran sekolah lansia yaitu lansia usia diatas 60 tahun dengan teknis 
pelaksanaan sebulan sekali. Beberapa indikator keberhasilan dalam sekolah lansia antara 
lain angka partisipasi peserta mencapai 90%, terlaksanakan kurikulum pelajaran selama satu 
tahun salah satunya mengenai 8 fungsi keluarga, serta adanya peningkatan pengetahuan dan 
perubahan perilaku lansia menjadi lebih sehat dan berdaya guna bagi keluarga dan 
masyarakat.  
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Pengetahuan adalah hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan 
penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak 
mempunyai dasar untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah 

yang dihadapi (Notoatmojo, 2010). Sedangkan perilaku manusia merupakan hasil daripada 
segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud 
dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan 
respon/reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam 
dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif (tanpa tindakan: berpikir, berpendapat, bersikap) 
maupun aktif (melakukan tindakan). Sesuai dengan batasan ini, perilaku kesehatan dapat 
dirumuskan sebagai bentuk pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya, 
khususnya yang menyangkut pengetahuan dan sikap tentang kesehatan. Perilaku aktif dapat 
dilihat, sedangkan perilaku pasif tidak tampak, seperti pengetahuan, persepsi, atau motivasi. 
Beberapa ahli membedakan bentuk-bentuk perilaku ke dalam tiga domain yaitu 
pengetahuan, sikap, dan tindakan atau sering kita dengar dengan istilah knowledge, attitude, 
practice (Sarwono, 2004). 

Peserta didik lansia sebagian besar sebagai lansia yang potensial. Untuk itu adanya 
sekolah lansia sebagai upaya untuk memperkuat hubungan antara keluarga, sehingga 
dipelajari mengenai 8 fungsi keluarga. Hal ini perlu dilakukan agar membimbing keluarga 
kearah keluarga sejahtera.  Adapun fungsi keluarga ada 8 komponen yang terangkum dalam 
buku pedoman BKKBN yaitu fungsi Agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, 
reproduksi, sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan (BKKBN,2014). Adanya fungsi 
keluarga tentunya harus didukung dengan pengukuran fungsi keluarga untuk melihat 

keberhasilan dari implementasi 8 fungsi keluarga tersebut. 

Kerangka Konsep Penelitian 

 
 

 

Sumber : (BKKBN, 2014) ; (Sarwono, S; Eko, A, 2009) (Wawan, A; Dwi,M, 2010)  

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

Untuk memperkuat hubungan antara keluarga, harus ditanamkan fungsi keluarga 
(Suparjitno, 2004). Hal ini perlu dilakukan agar membimbing keluarga kearah keluarga 
sejahtera.  Adapun fungsi keluarga ada 8 komponen yang terangkum dalam buku pedoman 
BKKBN yaitu fungsi Agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, 
sosialisasi pendidikan, ekonomi, dan lingkungan (BKKBN,2014). Adanya fungsi keluarga 
tentunya harus didukung dengan pengukuran fungsi keluarga untuk melihat keberhasilan 
dari implementasi 8 fungsi keluarga tersebut.  

Peserta didik sekolah lansia merupakan peserta kegiatan sekolah lansia yang setiap 
bulan mengikuti kegiatan sekolah lansia. Salah satu pembelajaran kegiatan sekolah lansia 
mengenai 8 fungsi keluarga. Diharapkan adanya pembelajaran tersebut menambah 
pengetahuan dan implementasi fungsi keluarga. Penerapan implementasi 8 fungsi keluarga 
dapat menjadi faktor pengaruh terbentuknya sikap dan perilaku lansia yang masih berada di 
lingkungan keluarga berupa pengalaman pribadi lansia dan pengaruh yang dianggap penting 

oleh lansia bagi keluarganya. Faktor pengaruh tersebut dapat membentuk perilaku lansia 
dari 3 komponen sikap yaitu kognitif, afektif dan konatif yang kemudian mempengaruhi 
perilaku di keluarga.  

Pertanyaan penelitian : Bagaimana pengetahuan dan implementasi 8 fungsi keluarga 
diterapkan pada peserta didik sekolah lansia di Imogiri Bantul Yogyakarta ? 

Pengetahuan 8 Fungsi 

Keluarga  
 

Implementasi 8 fungsi 

keluarga 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  273 

Metode Penelitian 

Format penelitian dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. 

Sugiyono (2008) menyampaikan ini pada umumnya dilakukan dengan memakai desain studi 
kasus, yaitu menggambarkan secara jelas dan lebih mendalam tentang implementasi 8 fungsi 
keluarga pada peserta didik sekolah lansia. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 23 
Oktober 2019 pada lokasi sekolah lansia yang berada di Dusun Karangtalun Imogiri Bantul 
dengan informan utama ada 24 lansia yang merupakan peserta didik sekolah lansia Imogiri 
Bantul serta proses triangulasi melalui keluarga yaitu istri/suami/anak peserta didik yang 
berada di lingkungan keluarga.  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengetahuan 8 fungsi keluarga. 
Pengetahuan yang akan diukur mengenai pemahaman peserta didik mengenai 8 fungsi 
keluarga. Variabel terikat implementasi 8 fungsi keluarga. Penilaian dilihat dari data hasil 
evaluasi pembelajaran yang telah ada setiap selesai pembelajaran. Penilaian pengetahuan 
meliputi baik dan buruk dengan melihat rerata keseluruhan penilaian. Untuk menentukan 
skor implementasi 8 fungsi keluarga akan dihitung dengan masing-masing poin tingkat 

jawaban sering/selalu skor 2, kadang-kadang skor 1, jarang/tidak memiliki skor 0. Kategori 
pengukuran 11-16 ( implementasi fungsi keluarga baik), 6-10 (implementasi fungsi keluarga 
cukup), 1-5 (implementasi fungsi keluarga kurang baik). Setelah memperoleh penilaian juga 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner dengan cara wawancara mendalam dan focus 
grup discution (FGD) kepada peserta didik sekolah lansia dan anggota keluarga. Pengolahan 
pada penelitian ini adalah dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data 
dilakukan secara interaktif melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data, model data (data 

display), dan penarikan kesimpulan.  

 

Hasil dan Pembahasan 

a.  Karakteristik Responden 

Karakteristik peserta didik merupakan lansia dengan sebagian besar berjenis 
kelamin perempuan (83,3%) dengan tingkat pendidikan paling banyak Sekolah Dasar 
(75%) dan tidak bekerja atau sebagai Ibu Rumah Tangga (41,7%) dan pedagang (29,2%).  

 

Tabel 1. Karakteristik Peserta Didik 

 

Uraian F % 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 4 16,7 

Perempuan 20 83,3 

Total 24 100 

Pendidikan   

Tidak sekolah 2 8,3 

SD 18 75 

SMP 3 12,5 

SMA 1 4,2 

Total 24 100 

Pekerjaan   

Pedagang 7 29,2 

Buruh 4 16,7 

IRT/tdk kerja 10 41,7 

Petani 3 12,5 

Total 24 100 
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Menurut UU No 13 Tahun 1998 mengenai kesejahteraan lanjut usia, lansia 
merupakan seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Undang-Undang 
tersebut telah membagi lansia menadi dua kategori yaitu lansia potensial artinya masih 

mampu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang/jasa dan lansia tidak 
potensial yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada 
bantuan orang lain.  

Peserta didik sekolah lansia ini merupakan kategori lansia potensial yang 
merupakan lansia tangguh. Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang 
berumur diatas 60 tahun bercirikan sehat, mandiri, aktif dan produktif (Gallo, 2006).  

b. Pengetahuan 8 fungsi keluarga  

Pengetahuan perserta didik lansia mengenai 8 fungsi keluarga yang sudah 
dilakukan evaluasi diakhir kegiatan pembelajaran.  

 

 
 

Gambar 2. Tingkat Pengetahuan 8 Fungsi Keluarga 
 
Sebagian besar responden yang merupakan peserta didik sekolah lansia memiliki 

tingkat pengetahun 8 fungsi keluarga dengan kategori baik (95,8%) dan tidak ada yang 
memiki pengetahuan buruk.  

Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu peserta didik  

“Saya dikeluarga tentang pengetahuan fungsi keluarga semua sudah melakukan, meski 
sedikit-sedikit tapi yo tau, wong sudah diajarkan semua, nggeeeh niku agama ngajari ngaji, sholat 
sampun” (IRT,Perempuan 64 tahun) 

“Inggih kulo niku npun ngertos, nilaine mawon apik. Fungsi lingkungan, fungsi nopo niku 
cinta kasih, sosial, fungsi menjaga kesehatan produksi, kalian fungsi agama...” ( Buruh, Laki-laki 
72 tahun) 

Seperti yang disampaikan (Notoatmojo, 2010) bahwa Pengetahuan adalah hasil 
dari tahu, dan ini terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 

tertentu. Tanpa pengetahuan seseorang tidak mempunyai dasar untuk mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi. 

Adanya pengetahuan yang baik pada peserta didik sekolah lansia mengenai 8 
fungsi keluarga merupakan salah satu indikator lansia tangguh yaitu memiliki kontribusi 
lansia khususnya di dalam keluarga. Karena tujuan utama sebuah keluarga yaitu sebagai 
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perantara dari adanya harapan masyarakat mengubah anggota keluarga hingga dapat 
memenuhi kebutuhan dari setiap anggota keluarga. Diharapkan sebuah keluarga mampu 
melatih anak untuk mampu menerima peran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat 

atau bersosialisasi dengan masyarakat. (Friedman, 1998) 

 

 
 

Gambar 3. Skor Pengetahuan 8 Fungsi Keluarga 
 
Skor pengetahuan mengenai 8 fungsi keluarga yang paling tinggi dengan nilai 

100% menjawab benar pada indikator fungsi agama, sosial, cinta kasih dan fungsi 
lingkungan. Indikator pengetahuan fungsi reproduksi peserta didik sekolah lansia hanya 
88%. Di dalam  BKKBN 8 fungsi keluarga yang dapat diimplementasikan oleh keluarga 

maupun bisa juga dilakukan kepada lansia yang masih memiliki anggota keluarga. 
Adapun 8 fungsi keluarga tersebut yaitu : 

1) Fungsi Agama 

Agama adalah bentuk pendidikan untuk membentuk akhlak dan ketaqwaan dalam 
keluarga. Keluarga dikembangkan untuk mampu menjadi wahana yang pertama dan 
utama dalam melaksanakan ibadah dengan penuh keimanan dan ketaqwaan kepada 

Tuhan YME. Penerapan dengan memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, 
memperbaiki hubungan dengan sesama manusia dan alam semesta, meningkatkan 
kepasrahan, tawakal dan kesabaran. 

2) Fungsi Sosial dan Budaya 

Keluarga dikembangkan menjadi wahana untuk melestarikan budaya nasional yang 

luhur dan bermartabat. Penanaman nilai budaya sangat baik kita mulai terlebih dahulu 
dari keluarga kita. Bila semakin banyak keluarga Indonesia yang memiliki budaya 
luhur, niscaya akan terbiasa dan menyebar sebagai budaya bangsa. 

Penerapan dengan mendekatkan emosional antara orang tua dan anak, komunikasi 
yang efektif antara orang tua dan anak (penggunaan bahasa daerah), membangun 
karakter anak, kepribadian maupun kecerdasan anak, menanamkan budi pekerti dan 

etika, memperkenalkan makanan tradisional Indonesia, yang sudah mulai kurang 
diminati anak-anak, dibandingkan dengan makanan barat/junk food dll 

3) Fungsi Cinta Kasih 

Cinta dan kasih sayang yang dapat tercipta dalam sebuah keluarga mampu 
membentuk karakter dan akhlak anggota keluarga. Ketika dalam sebuah keluarga 
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tercipta cinta dan kasih sayang maka terciptalah juga suasana rumah yang 
menyenangkan. Ini dapat mendorong anggota keluarga untuk menciptakan sebuah 
kejujuran dengan segala sifat kebahagiaan yang tinggal. Dalam fungsi ini menerapkan 

tentang empati, keakraban atar anggota keluarga, sifat keadilan, saling memafkan dan 
setia, saling menolong dan mampu bertanggungjawab. 

4) Fungsi Perlindungan 

Keluarga membutuhkan rasa aman, nyaman dan tentram serta merasa bahwa di 
dalam  keluarga tersebut dapat terlindungi demi menciptakan kesejahteraan lahir dan 

batin kepada setiap anggota keluarga. Lansia sebagai salah satu orang yang dituakan 
harus mampu melaksanakan peranan perlindungan seperti sabar, mudah memaafkan, 
menjadi orang tua yang tanggap terhadap ancaman bahaya. Bersikap peduli agar 
mampu menghilangkan konflik antar sesama anggota keluarga dan menciptakan 
lingkungan keluarga yang aman dan damai.  

5) Fungsi Reproduksi 

Dalam fungsi ini lansia harus mengerti mengenai masalah reproduksi. Penerapan 
fungsi reproduksi dengan memberikan dukungan dan menguatkan dalam perencanaan 
kehidupan berkeluarga kepada anggota keluarganya termasuk anak atau cucu yang 
menginjak usia remaja yaitu mulai dari kapan harus menikah, kapan punya anak, 
berapa jumlah anak yang diinginkan, berbagi pengalaman pengunaan kontrasepsi, dll. 
Sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kehamilan tidak diinginkan (KTD), 

mengurangi kasus stunting, terwujudnya pola asuh yang baik, mencegah perceraian, 

dll. 

6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan 

Fungsi sosialisasi ini dilakukan untuk mendidik anggota keluarga agar mampu 
berinteraksi dan mampu melakukan kegiatan sosial dengan orang-orang diluar rumah. 
Fungsi sosialisasi dan pendidikan perlu diajarkan membedakan salah dan benar sejak 

dini, membangun kepercayaan diri agar tidak bergantung pada orang lain, mudah 
menyesuaikan diri dalam situasi, rajin menyelesaikan tugas dan berusaha secara 
maksimal, kreatif, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama. 

7) Fungsi Ekonomi 

Keluarga mampu memiliki keterampilan dalam mengelola finansial atau keuangannya 

mulai dari orangtua hingga anak dan cucu. Ini dilakukan agar anggota keluaga 
memiliki pribadi yang jujur, disiplin, peduli, bertanggung jawab, dan mampu memiliki 
jiwa kewirausahaan. Fungsi ekonomi ini dapat dilakukan dengan cara mengajarkan 
menabung dan berhemat, mengajarkan anak atau cucu dalam mengambil keputusan 
yang tepat untuk mengelola keuangannya, mendapatkan uang dari sumber yang halal 
sehingga anak atau remaja mampu bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. 

8) Fungsi Lingkungan 

Sebuah keluarga mampu melestarikan lingkungan agar tercipta kualitas hidup yang 
lebih baik karena lingkungan adalah tempat untuk berinteraksi. Fungsi lingkungan 
diterapkan dengan melakukan pengelolaan yang baik seperti membuang sampah pada 
tempatnya, menanam pohon, menciptakan lingkungan yang bersih di rumah, 
melestarikan alam, dll (BKKBN, 2014).  
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c. Implementasi 8 Fungsi Keluarga   

Berikut merupakan hasil dari penilaian mengenai implementasi 8 fungsi keluarga 

pada peserta didik sekolah lansia. Penilaian ini merupakan kegiatan setiap selesai 
pembelajaran. Hasilnya sebagai berikut 

 

 
 

Gambar 4. Kategori Implementasi 8 Fungsi Keluarga 
 
Sebagian besar lansia sudah melaksanakan 8 fungsi keluarga di rumah dengan 

kategori baik (84%) dan tidak ada lansia yang memiliki perilaku buruk artinya tidak ada 
lansia yang tidak melaksanakan 8 fungsi keluarga di rumah masing-masing.  

“Simbah niku sudah melaksanakan kalo tentang fungsi-fungsi tadi, contohnya ngingetke 

sholat ten mesjid, melu pengajian, yoo melu aktif di masyarakat, kathah pokoke.” (Buruh, 
Perempuan 59 tahun) 

“Yaa, nek saya karena ada putu sama anak yo menerapkan putune ben ora nakal kudu 
bebrayan karo konco liyo, iya sayang sama anggota keluarga, yoo istilahe peduli kepada sesama. 
Woo kalo sampah yo saya ingatkan untuk membuang pada tempatnya, resik-resik rumah, ben ora 
ono penyakit.” (IRT, Perempuan 69 tahun) 

Lansia yang merupakan salah satu anggota keluarga memiliki peran dalam 
mewujudkan keluarga yang harmonis. Keluarga adalah wadah pembelajaran pertama 
atau utama. Sebagai wadah pendidikan bangsa, negara, dan dunia sehingga ada peran 
orang tua dalam mendidik anak maupun cucu akan mempengaruhi sikap anak-anak. 
Tujuan utama sebuah keluarga yaitu sebagai perantara dari adanya harapan masyarakat 
mengubah anggota keluarga hingga dapat memenuhi kebutuhan dari setiap anggota 

keluarga. Diharapkan sebuah keluarga mampu melatih anak untuk mampu menerima 
peran yang ada dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosialisasi dengan masyarakat 
(Friedman, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2011) juga 
menunjukkan bahwa keluarga dengan fungsi afektif keluarga yang adekuat mampu 
menciptakan hubungan baik dalam saling menghormati hak, kebutuhan,dan tanggung 
jawab. 
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Gambar 4. Implementasi 8 Fungsi Keluarga 
 
Implementasi 8 fungsi keluarga tertinggi berada pada fungsi agama sebesar 96% 

responden selalu melaksanakan fungsi ini. Ada 8% dari responden tidak pernah atau 
jarang melaksanakan fungsi ekonomi dan perlindungan. Penerapan fungsi agama dari 
lansia kepada anggota keluarga dapat dilakukan dengan cara membiasakan beribadah 
bersama baik di rumah maupun di tempat ibadah, misal datang ke pengajian, berdoa 
bersama sebelum atau sesudah makan, memberikan buku-buku bacaan mengenai 
pengetahuan agama, mengucapkan syukur ketika mendapatkan hadiah, membiasakan 
untuk selalu berbicara jujur diantara anggota keluarga.  

“Oo iya nabung biar bisa buat masa depan niku fungsi ekonomi, ngisi infaq kegiatan sosial 
di masyarakat.” (Petani, perempuan, 63 tahun) 

“ Di sekolah lansia ini diajari bagaimana supaya menjaga kesehatan lansia, kesehatan 
keluarga, sayang dengan keluarga, yoo saya praktek dan dulu pernah diajarkan juga cara menjaga 
supaya saat gempa bisa menyelamatkan diri dan keluarga, Ilmune manfaat.”(IRT, perempuan 67 

tahun) 

Peserta didik sekolah lansia yang melaksanakan 8 fungsi keluarga dengan kategori 
baik banyak ditemui juga memiliki pengetahuan yang baik. Upaya untuk meningkatkan 
pengetahuan khususnya mengenai 8 fungsi keluarga melalui sekolah lansia. Sekolah 
lansia merupakan salah satu model pendidikan informal bagi lanjut usia yang ada di 
masyarakat. Tujuan sekolah lansia ini antara lain meningkatkan pengetahuan dan 

perilaku lansia terhadap kesehatan, meningkatkan kualitas hidup dan produktifitas lansia, 
dan meningkatkan kemandirian serta peran serta lansia yang masih potensial dari aspek 
kesehatan fisik, psikologis, sosial dan spiritual. Kegiatan sekolah lansia yang 
dilaksanakan sebulan sekali dapat digunakan sebagai media transfer pengetahuan 
sehingga diharapkan dengan peningkatan pengetahuan akan berdampak pada 
pelaksanaan sesuai dengan kurikulum yang dipelajari antara lain mengenai kesehatan, 
sosial, aspek fungsi keluarga termasuk adanya 8 fungsi keluarga, dll.  

Implementasi 8 fungsi keluarga pada dasarnya sudah ada dalam kehidupan 
sehari-hari di keluarga. Hal ini sejalan dengan buku Jhonson (2017) bahwa adanya fungsi 
keluarga dapat kita lihat dari kehidupan sehari-hari dan sekaligus sudah 
diimplementasikan atau diterapkan oleh masyarakat maupun kelompok keluarga. Dalam 
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sebuah keluarga secara tidak sadar sudah mengimplementasikan fungsi keluarga di dalam 
keluarganya yang pada akhirnya dapat tercipta fungsi keluarga baik.  

Hal ini sejalan dengan teori kognitif sosial menyebutkan bahwa perilaku tidak 

hanya dipengaruhi faktor personal dalam diri seseorang, seperti motivasi, tujuan, 
dan kemauan, tetapi juga turut dipengaruhi oleh lingkungannya (Parasari & 

Lestari, 2015). Selain itu, terdapat variable lain yang turut mempengaruhi, yaitu 

efikasi diri, ekspektasi hasil, kontrol diri, kemampuan emosional, pembelajaran melalui 
observasi, dan motivasi. Sehingga implementasi 8 fungsi keluarga yang sudah berjalan 

baik oleh peserta didik sekolah lansia dapat terjadi karena faktor lain, meskipun penelitian 
ini menemukan lansia yang melaksanakan 8 fungsi keluarga cenderung memiliki 
pengetahuan yang baik.  

Peran pengetahuan untuk meningkatkan motivasi dan efkasi diri. Teori perilaku 
terencana (planned behavior) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menyatakan 

bahwa perilaku tergantung pada tujuan untuk melakukan perilaku. Intensi ditentukan 

oleh sikap (kepercayaan dan nilai tentang luaran perilaku) dan norma subjektif 
(keyakinan orang lain berpikir tentang apa yang harus dilakukan) serta kontrol perilaku 
individu. 

Implementasi 8 fungsi keluarga yang sudah dilaksanakan oleh peserta didik 
sekolah lansia disertai juga dengan pengetahuan yang sebagian besar sudah baik menjadi 
modal dasar dalam kontribusi upaya pembentukan pembangunan keluarga melalui peran 

lansia yang ada di rumah. Hal ini sesuai dengan beberapa dimensi tujuh indikator lansia 
tangguh salah satunya dimensi vokasiaonal melalui pengembangan keahlian agar tetap 
berguna sehingga merasa bangga dan eksis baik dikeluarga maupun di masyarakat.Seperti 
pernyataan (Untarini, 2013) peran dalam keluarga yang semakin nyata menunjukkan 
lansia yang semakin berdaya guna dan mandiri mampu berkontribusi untuk 
pembangunan keluarga dan masyarakat sesuai kemampuan. 

 

Kesimpulan 

Tingkat pengetahuan maupun implmentasi peserta didik sekolah lansia mengenai 8 fungsi 
keluarga sebagian besar dengan kategori baik  

 

Ucapan Terima Kasih 

Terima kasih kami haturkan kepada Yayasan Indonesia Ramah Lansia dan Klinik 
Naura Husada yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah 
lansia selama setahun pembelajaran, kepada para pengajar yang terlibat termasuk Fakultas 
Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, serta kepada Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga BKKBN Perwakilan DIY atas arahan menuju lanjut usia berdaya 

guna melalui implementasi 8 fungsi keluarga untuk mewujudkan pembangunan keluarga 
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Pemilihan Alat Kontrasepsi Pada Ibu Hamil  
 

Eka Nur Rahayu, Sekolah tinggi ilmu kesehatan AKBIDYO. E-Mail: ekanurakbidyo@gmail.com 

 

Abstrak 
 
Bidan dalam pelayanan kesehatan secara rutin berkomunikasi dan memberikan informasi kontrasepsi 
kepada klien dengan berbagai jenis intervensi. Wanita lebih banyak memerlukan informasi untuk 
membuat keputusan dalam pemilihan kontrasepsi. Apakah pendidikan kesehatan berbantuan 

multimedia dapat membantu pemilihan alat kontrasepsi bagi ibu hamil. Desain penelitian pre 
eksperimental desain bentuk one group pretest-posttest mengetahui pemilihan alat kontrasepsi sebelum 
dan sesudah pendidikan kesehatan/KIE yang dilakukan. Jumlah sampel untuk penelitian ini ibu 
hamil trimester III yang berkunjung di laboratorium ibu dan anak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 
AKBIDYO dan Klinik Larashati sebanyak 41 ibu hamil dengan tehnik incidental sampling. 
Kuesioner untuk ibu hamil berisi identitas ibu, pertanyaan untuk pengetahuan tentang keluarga 
berencana dan pemilihan alat kontrasepsi yang dipilih. Analisis data menggunakan noparametric test 

two samples related test dengan Wilcoxon. Hasil analisis data pemilihan alat kontrasepsi menunjukan 
ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan nilai Z hitung -3.360 p < 
0.05 (0.001).  Pendidikan kesehatan Keluarga Berencana menggunakan alat bantu multimedia 
membantu pemilihan alat kontrasepsi bagi ibu hamil. 
 

Kata Kunci: multimedia, pendidikan kesehatan, pemilihan alat kontrasepsi  

 

Pendahuluan 

Program keluarga berencana merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya 
kematian ibu, dengan ibu tersebut tidak hamil atau merencanakan kehamilan dengan baik. 
Keluarga Berencana (KB) memiliki peranan dalam menurunkan risiko kematian ibu melalui 
upaya pencegahan kehamilan, penundaan usia kehamilan serta menjarangkan kehamilan, 
termasuk pula penurunan kehamilan yang tidak diinginkan melalui advokasi dan 
komunikasi, informasi, edukasi (KIE). (BKKBN, 2016). 

Wanita lebih banyak memerlukan informasi untuk membuat keputusan dalam 
pemilihan kontrasepsi dan dibutuhkan keuntungan, cara kerja alat kontrasepsi, dan efek 
samping serta penatalaksanaan.  Kualitas pelayanan dan konseling dapat mempengaruhi 
keberlangsungan penggunaan kontrasepsi. (Alem, Gebremariam, Adamu, 2014). 

Peningkatan pelayanan konseling kontrasepsi di primary care memungkinkan untuk 

mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan (Lee, Parisi, Akers, Borrerro, & Schwarz, 
2010) Informasi atau pengetahuan masyarakat tentang keluarga berencana mempengaruhi 
dalam keikutsertaan mengunakan kontrasepsi. Penggunaan video untuk memberikan 
informasi dari empat kelompok yang ada, dari pilihan awal menggunakan kondom 80% 
bergeser ke penggunaan suntik dan pil (Zhu Jianzhong, yan Ma, 2014). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam  pemilihan kontrasepsi yaitu faktor sosial-
budaya,  pekerjaan dan ekonomi, keagamaan, kebijakan, fisik, hubungan,  psikologis, serta 
status kesehatan saat ini dan riwayat genetik atau penyakit. Faktor individu dan masyarakat 
memengaruhi konseling RLP; dan peluang implementasi jangka panjang sesuai risiko dan 
kebutuhan (Stern, Bodin, Grandahl, Segeblad, & Axe, 2015). 

Hubungan konseling saat kehamilan dapat meningkatkan efektivitas ibu nifas untuk 

menggunakan kontrasepsi (Leticia E hernandez, William M Sappenfield, David Goodman, 
2011). Pemberian konseling mempunyai hubungan dalam ketepatan pemilihan alat 
kontrasepsi (Sandrinilta, 2015). 
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Kajian Pustaka 

Perubahan Perilaku dari Green: kesehatan individu/ masyarakat di pengaruhi dua 

faktor utama yaitu perilaku dan non perilaku. Faktor perilaku ditentukan tiga kelompok: 
faktor predisposisi, faktor pendukung dan faktor pendorong. Faktor predisposisi mencakup 
pengetahuan individu, sikap, kepercayaan, tradisi, norma susila dan unsur-unsur yang ada 
di dalam diri individu dan masyarakat. Faktor pendukung adalah tersedianya sarana 
pelayanan dan kemudahan untuk mencapainya. Faktor pendorong adalah sikap dan perilaku 
petugas. Green menyatakan bahwa pendidikan kesehatan berperan penting dalam 
mengubah dan menguatkan ketiga kelompok faktor tersebut. (Sarwono, 2004). 

Penggunaan multimedia dalam menyajikan informasi dapat lebih dalam dan lebih 
banyak, melibatkan banyak panca indera sehingga perhatian dan tingkat retensi yang baik. 
Multimedia lebih menarik perhatian dan minat sehingga meningkatkan kualitas informasi. 
Keuntungan multimedia adalah lebih komunikatif karena dengan menggunakan gambar dan 
animasi lebih mudah dipahami oleh pengguna dibandingkan informasi didapat dari 
membaca, selain itu membaca memerlukan waktu khusus. Dengan pengembangan 

multimedia lebih leluasa menuangkan kreativitas lebih komunikatif, estetis dan ekonomis 
sesuai kebutuhan (Munir, 2012). 

Alatbantu konseling yaitu video, leafleat dan alatbantu pengambilan keputusan ber-

KB berupa lembar balik (Flifchart). Petugas kesehatan sebaiknya menggunakan alat bantu 

dalam proses konseling untuk memudahkan dalam penyampaian materi konseling. 
Informasi yang disampaikan oleh petugas konseling harus jelas, dapat dimengerti, serta 

terkait dengan masalah–masalah yang sedang dihadapi klien. Alatbantu audiovisual bekerja 

lebih baik dari pada presentasi lisan. Semakin banyak indera yang digunakan untuk 
menerima pesan, maka akan semakin banyak dan jelas pula pengetahuan yang diperoleh 
(Lopez Lm, Steiner, Da, Hilgenberg, & Kf, 2013). 

Pendidikan kesehatan keluarga berencana berbantuan multimedia efektif dalam 
membantu pemilihan alat kontrasepsi pada ibu hamil trimester III di laboratorium ibu dan 

anak Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO dan klinik Larashati Sewon Bantul. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian pre 
eksperimental desain bentuk one group pretest-posttest desain yaitu melihat pengetahuan ibu 

hamil tentang keluarga berencana sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan/KIE serta 
mengetahui pemilihan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan/KIE. 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium ibu dan anak Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan AKBIDYO dan klinik Larashati Sewon Bantul Yogyakarta pada bulan Agustus 
2018. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 42 ibu hamil dan diambil secara 
insidental. 

Instrumen penelitian berupa kuesioner untuk ibu hamil berisi identitas ibu, 
pertanyaan untuk pengetahuan tentang KB dan pemilihan alat kontrasepsi yang dipilih. 
Kuesioner pengetahuan berbentuk benar salah sebanyak 20 pertanyaan berisi tentang 
pengertian KB, tujuan KB, berbagai metode hormon, non hormon dan efek samping dan 
yang tidak boleh. Pemilihan alat kontrasepsi adalah metode yang dipilih yaitu: kondom, 
pil, suntik, IUD, susuk, MOW, MOP dan lain–lain. 

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara bidan bertemu langsung 
dengan pasien ibu hamil yang berkunjung di ujian tahap I di laboratorium ibu dan anak 
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO dan klinik Larashati sesuai kriteria setelah itu 
mengisi surat persetujuan dan mengisi kuesioner tentang pengetahun dan rencana pemilihan 
alat kontrasepsi. Ibu hamil dilakukan pemeriksaan kehamilan sesuai dengan prosedur, 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  284 

setelah selesai bidan memberikan pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana. Setelah 
selesai pendidikan kesehatan baru diberikan kuesioner posttest dan rencana pemilihan alat 
kontrasepsi. Cek kembali kuesioner untuk memastikan sudah terisi semua. Setelah kuesioner 

terkumpul dilakukan analisis data untuk menguji menggunakan two samples related test (uji 

dua sampel berhubungan) menggunakan Wilcoxon tingkat kesalahan 5%. 

 

Hasil dan Pembahasan  

Penelitian ini jumlah responden sebayak 41 ibu hamil trimester III dengan 

karakteristik sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 1. Karakteristik Ibu hamil Trimester III 
 
Hasil penelitian dari gambar 1. didapatkan karakteristik ibu hamil untuk usia ibu 

reproduksi sehat sebanyak 73.2% dan usia lebih dari 35 tahun sebanyak 24.4%. Pendidikan 
ibu adalah SMA sebanyak 61.0% dan SMP sebanyak 22.0%. Pekerjaan sebagai ibu rumah 
tangga sebanyak 68.3%. kehamilan ibu kedua sebanyak 41.5% dan kehamilan pertama 

39.0%. Ibu yang mempunyai anak laki-laki lebih banyak dari pada yang mempunyai anak 
perempuan. 

Hasil peneltian gambar 2. menunjukan bahwa ibu yang belum pernah KB sebanyak 
56.1% dan yang pernah mengguakan suntik sebanyak 24.4%. Informasi dari tenaga 
kesehatan tentang keluarga berencana sudah pernah di dapatkan oleh ibu sebanyak 63.4% 
dan terbanyak dari ibu yang sudah pernah melahirkan atau menggunakan kontrasepsi 

sebelumnya. Ibu hamil yang mempunyai riwayat penyakit terbanyak adalah astma sebanyak 
4 orang dan yang lain adalah hipertiroid 1 orang, fibrom adenoma mamae (FAM) 1 orang dan 

enemia 1 orang. 
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Gambar 2. Karakteristik Ibu hamil Trimester III 
 
 

 
 

Gambar 3. Karakteristik Suami Ibu Hamil Trimester III 
 

Hasil penelitian pada gambar 3. karakteristik usia suami ibu hamil berumur 20-35 
tahun sebanyak 70.7% dan usia lebih dari 35 tahun sebanyak 29.3%. Pendidikan suami 
sebanyak 65.9% adalah SMA dan pendidikan SMP sebanyak 19.5%. Pekerjaan suami 
sebagai buruh sebanyak 56.1% dan kayawan swasta sebanyak 24.4%. 

Perbandingan pemilihan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan 
kesehatan/KIE terbanyak memilih menggunakan suntik. Pemilihan alat kontrasepsi yang 
sebelumnya tidak ingin pakai 8 ibu berubah memilih alamiah 3 orang, suntik 1 orang dan 
MOW 1 orang. Ibu yang memilih alamiah sebelumnya 10 orang berubah memilih kondom 
2 orang, suntik 2 orang dan IUD 2 orang. Ibu yang sebelumnya memilih kondom 2 orang 
berubah memilih pil dan suntik. Ibu yang sebelumnya memilih pil 4 orang yang berubah 
memilih suntik 2 orang. Sedangkan ibu yang tetap pada pilihan sebelum dan sesudah 

diberikan pendidikan kesehatan yaitu ibu yang memilih suntik 12 orang, susuk 1 orang, IUD 
3 orang dan MOW 1 orang. 
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Tabel 1. Pemilihan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah pemberian pendidikan 

kesehatan 

 

Pilihan KB 

sebelum 

Pilihan KB sesudah 

Total 

 
Tidak 

pakai 

 

Alami-

ah 

 

Kon-

dom 

 

Pil 

 

Suntik 

 

Susuk 

 

IUD 

 

MOW 

 

 Tidak pakai  3 3 0 0 1 0 0 1 8 

Alamiah 0 4 2 0 2 0 2 0 10 

Kondom 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

Pil 0 0 0 2 2 0 0 0 4 

Suntik 0 0 0 0 12 0 0 0 12 

Susuk 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

IUD 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

MOW 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 3 7 2 3 18 1 5 2 41 

 

Hasil analisis pemilihan dan pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan 

Hasil analisis data menggunakan dengan Wilcoxon tingkat kepercayaan 95% 

pemilihan alat kontrasepsi menunjukan ada perbedaan sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan dengan nilai Z hitung -3.360 p < 0.05 (0.001). Pemilihan kontrasepsi 
yang sebelumnya belum memakai atau memakai metode alamiah sebanyak 15 ibu bergeser 
ke pemilihan alat kontrasepsi modern seperti pil, suntik, IUD dan MOW dan yang tetap 
dengan pemilihan seperti sebelumnya ada 26 ibu. Pengetahuan ibu hamil mempunyai 
perbedaan sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan nilai Z hitung 
adalah -3.843 p < 0.05 (0.000). Pengetahuan ibu hamil tentang keluarga berencana 
mengalami peningkatan rerata 8.7, yaitu pengetahuan dengan rerata sebelum pendidikan 
adalah 72.8 dan rerata sesudah mendapatkan pendidikan kesehatan menjadi 81.5. 
Pengetahuan ibu hamil setelah diberikan pendidikan tentang kontrasepsi ada yang menurun 
sebanyak 4 ibu, yang tetap pengetahuannya 8 ibu, dan yang mengalami peningkatan 
sebanyak 29 ibu. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa ada perbedaan pemilihan dan pengetahuan 
setelah dilakukan pendidikan kesehatan tentang keluarga berencana. Ada perbedaan 
bermakna pengetahuan ibu tentang keluarga berencana sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan/KIE dengan nilai p < 0.05. Nilai pengetahuan sebelum dilakukan 
pendidikan kesehatan terendah 40, tertinggi 90 dan setelah diberikan pendidikan kesehatan 
nilai terendah 60, tertinggi 95, terjadi peningkatan nilai 20 untuk nilai terendah dan terjadi 
peningkatan 5 point untuk nilai tertinggi. Rerata peningkatan penngetahuan sebelum dan 

sesudah adalah 8.7. 

Pengetahuan ibu hamil sudah pernah mendapatkan informasi tentang keluarga 
berencana dari tenaga kesehatan mempunyai pengetahuan lebih tinggi daripada yang belum 
pernah dapat informasi. Pengetahuan ibu juga dipengaruhi oleh pendidikan, dengan melihat 
bahwa pendidikan lebih tinggi yaitu SMA dan S1 mengalami peningkatan pengetahuan lebih 
baik tentang keluarga berencana. Ibu yang mempunyai pendidikan SD tetap memiliki 

pengetahuan terendah setelah diberikan pendidikan, walaupun terjadi peningkatan. Ibu yang 
pernah menggunakan kontrasepsi sebelumnya mempunyai pengetahuan lebih baik dari pada 
ibu yang belum pernah menggunakan kontrasepsi.  
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Tabel 2. Analisis pemilihan dan pengetahuan ibu hamil sebelum dan sesudah pendidikan 

kesehatan 

 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

Pemilihan setelah – Pemilihan sebelum    

Negative Ranks 0a .00 .00 

Positive Ranks 15b 8.00 120.00 

Ties 26c   

Nilai setelah – Nilai sebelum    

Negative Ranks 4d 16.63 66.50 

Positive Ranks 29e 17.05 494.50 

Ties 8f   

Total 41   

Pemilihan setelah – Pemilihan sebelum    

Z -3.468   

Asymp. Sig. (2-tailed) .001   

Nilai setelah – Nilai sebelum    

Z -3.843   

Asymp. Sig. (2-tailed) .000   

a. Pemilihan setelah < Pemilihan sebelum 
b. Pemilihan setelah > Pemilihan sebelum 
c. Pemilihan setelah = Pemilihan sebelum 
d. Nilai setelah < Nilai sebelum  
e. Nilai setelah > Nilai sebelum  

f. Nilai setelah = Nilai sebelum  
 

Penggunaan multimedia dalam pemberian pendidikan kesehatan sangat 
mempengaruhi pengetahuan ibu. Multimedia tidak hanya secara verbal tetapi ada tulisan, 
gambar dan juga video. Multimedia dapat menyajikan informasi  yang dapat dilihat, 
didengar dan dilakukan sehingga sangat efektif, bersifat multi sensorik karena banyak 
merangsang indra sehingga mengarah perhatian dan tingkat retensi yang baik, menarik 

perhatian dan minat karena gabungan dari pandangan suara dan gerakan, meningkatkan 
kualitas penyampaian informasi, bersifat interaktif (Munir, 2012) 

Penggunaan flipcart dengan konseling terstruktur menunjukan tidak ada perbedaan 
yang signifikan dengan yang mendapatkan perawatan biasa. Penggunaan video untuk 
memberikan informasi dari empat kelompok yang ada, dari pilihan awal menggunakan 
kondom 80% bergeser ke penggunaan suntik dan pil. Penelitian lain membandingkan 
menggunakan lisan dan menggunakan slide dan suara tidak ada perbedaan. Efektivitas alat 
kontrasepsi menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan. Menentukan pendekatan yang 
paling tepat untuk mengkomunikasikan efektivitas kontrasepsi, konten dan strategi 
intervensi  harus diuji terlebih dahulu (Zhu Jianzhong, yan Ma, 2014) 

Penggunaan multimedia sebagai alatbantu sangat bermanfaat dan perlu 
dikembangkan untuk konseling keluarga berencana. Hal ini sesuai dengan penelitian 

menggunakan rancangan eksperimental dua kelompok, posttest hanya mengevaluasi Smart 
Choices, alat komputasi yang dirancang untuk membantu penyedia layanan menawarkan 
konseling yang berpusat pada pasien dan memungkinkan pasien untuk berpartisipasi secara 
proaktif dalam sesi konseling. Masa mendatang penelitian diperlukan untuk 
mengembangkan alat yang mengarah pada kunjungan klinik yang lebih produktif dan 
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individual sehingga penggunaan kontrasepsi yang lebih efektif dan penurunan tingkat 
kehamilan yang tidak diinginkan (Koo, Wilson, & Minnis, 2013). 

Review penelitian tentang Strategi for Communicating Contraceptive Effectiveness. 

Beberapa penelitian ini menyebutkan provider pelayanan kesehatan secara rutin 

mengkomunikasikan informasi kontrasepsi kepada klien mereka dengan berbagai jenis 
intervensi yang dilakukan, namun mereka mengalami kesulitan memilih metode 
kontrasepsi. Penelitian lain menyebutkan bahwa alatbantu audiovisual bekerja lebih baik 
dari pada persentasi lisan biasa oleh dokter. Program konseling yang baik menyebabkan 
perempuan lebih banyak memilih metode strelisasi atau metode kontrasepsi modern (Zhu 

Jianzhong, yan Ma, 2014). 

Ada perbedaan bermakna pemilihan alat kontrasepsi sebelum dan sesudah diberikan 
pendidikan kesehatan/KIE dengan nilai p < 0.05. Ibu hamil sebelumnya ada yang tidak 
ingin menggunakan KB dan menggunakan KB alamiah bergeser memilih KB modern seperti 
pil, suntik, IUD dan MOW.  Pengetahuan ibu hamil yang tinggi cenderung memilih alat 
kontrasepsi modern seperti suntik, IUD, susuk dan MOW. Jumlah anak mempengaruhi 

pemilihan alat kontrasepsi, dimana ibu yang sudah mempunyai anak lebih dari 2 memilih 
kontrasepsi modern jangka panjang seperti suntik, IUD, susuk dan MOW. Sedangkan ibu 
yang baru pertama kali hamil dan belum pernah menggunakan kontrasepsi memilih tidak 
menggunakan atau menggunakan metode alamiah, kondom, pil dan suntik. Jumlah anak 
berdasar jenis kelamin tidak mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi, dimana yang belum 
mempunyai anak laki-laki atau perempuan cenderung memilih kontrasepsi modern yaitu 

suntik. Pemilihan alat kontrasepsi tidak dipengaruhi oleh pekerjaan ibu ataupun pekerjaan 
suami. Pekerjaan ibu rumah tangga banyak yang memilih metode modern dan suami bekerja 
menjadi buruh lebih banyak memilih metode modern terutama suntik. Ibu yang mempunyai 
riwayat penyakit ingin menggunakan metode alamiah ataupun kondom.      

Hal ini sesuai dengan teori bahwa faktor yang mempengaruhi akseptor dalam 
memilih metode kontrasepsi antara lain faktor pasangan pengalaman dengan metode 

kontrasepsi yang lalu, faktor kesehatan. Selain faktor tersebut faktor lain yang 
mempengaruhi pemilihan jenis kontrasepsi yaitu efektivitas konseling petugas kesehatan 
(Manuaba, 2010). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan alat kontrasepsi pengalaman 
menggunakan kontrasepsi yang lalu, status kesehatan, riwayat penyakit, efektivitas, efek 
samping yang kecil, komplikasi. (Hartanto, 2013). Pemilihan metode kontrasepsi individu 
atau pasangan suami istri mempertimbangkan berbagai faktor yaitu nilai masyarakat 
terhadap wanita bila dia dapat memberikan anak kepada pasangannya. Kebutuhan ekonomi 

untuk pendidikan dan pekerjaan, kondisi yang membuat wanita tidak bisa hamil karena 
alasan kesehatan, usia, status kesehatan. (Varney, Hellen, Jan M. Kriebs, Gegor, 2007) 

Wanita yang menerima konseling cenderung menggunakan kontrasepsi yang efektif. 
Studi ini mendukung bahwa profesional kesehatan harus melakukan pelayanan setiap 
kesempatan selama kehamilan, persalinan dan nifas untuk memberikan informasi dan 
konseling guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan kontrasepsi (Lauria, Donati, 

Spinelli, Bonciani, & Grandolfo, 2014). 

Penelitian mengevaluasi hubungan antara konseling kontrasepsi yang diberikan oleh 
dokter primary care terhadap penggunaan kontrasepsi oleh klien pada wanita usia 18-50 tahun 

yang berkunjung di salah satu dari empat klinik primary care di Pannsylvania Barat. Hasilnya 

50% perempuan membutuhkan konseling kontrasepsi pada saat kunjungan dan yang 
mendapat konseling kontrasepsi dari provider mengalami peningkatan penggunaan 

kontrasepsi hormonal dan kemungkinan dapat mengurangi kehamilan tidak diinginkan (Lee 
et al., 2010). Konseling KB di Kenya oleh dokter kepada klien dipengaruhi pendidikan dan 
ekonomi klien. Sebab lain adalah budaya, norma sehingga pasif saat konseling berlangsung, 
klien tidak mau bertanya saat tidak jelas (Kim, Odallo, & Thuo, 2009). 
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Ada hubungan bermakna antara konseling KB pada saat kehamilan dan pendidikan 
ibu yang tinggi. Ibu dengan pendidikan tinggi yang diberikan konseling saat hamil lebih 
banyak menggunakan kontrasepsi setelah melahirkan. Hubungan konseling saat kehamilan 

dapat meningkatkan efektifitas ibu saat masa nifas untuk menggunakan kontrasepsi (Leticia 
E hernandez, William M Sappenfield, David Goodman, 2011). 

Kualitas konseling kontrasepsi sebagai salah satu strategi untuk mencegah terjadinya 
kehamilan tidak diinginkan. Identifikasi aspek hubungan dan komunikasi task oriented KB 
dengan petugas dan kebutuhan klien (Christine Dehlendorf, Colleen Krajewski, 2015). 

Ada hubungan pemberian konseling terhadap ketepatan dalam pemilihan alat 
kontrasepsi. Setelah diberikan konseling pengetahuan mereka baik dan menimbulkan rasa 
ingin tahu lebih besar. Pendidikan tinggi akan mempengaruhi pengetahuan mereka tentang 
kontrasepsi. Faktor penentu ketepatan pemilihan kontrasepsi antara lain tidak hamil, tidak 
menderita penyakit hati, tidak terjadi perdarahan pervagina dan keputihan, tidak punya 
riwayat tumor atau kanker (Sandrinilta, 2015). 

Video dapat menjadi alternatif media konseling KB yang menarik dan mudah diingat 
oleh calon akseptor untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian eksperimen semu 
dengan pre-post test design. Sampel penelitian adalah 62 ibu nifas 10− 14, terdiri atas 
kelompok kontrol dan perlakuan. Hasil penelitian didapatkan perbedaan pengetahuan 
metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) pada kelompok kontrol dan perlakuan sebelum 
dengan sesudah perlakuan, korelasi positif antara konseling KB menggunakan video dengan 
pengetahuan. Konseling KB menggunakan video dapat meningkatkan kerja otak kanan 

karena visualisasi gambar, warna, gerak dan suara, hal tersebut menciptakan memori jangka 
panjang mengenai informasi yang disampaikan, penggunaan video efektif digunakan sebagai 
media konseling KB yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan pemilihan 
MKJP (Astri Nurdiana, Firman Wirakusumah, 2016). 

Kualitas pelayanan konseling mempunyai dampak positif terhadap keputusan ikut 
berKB. Kualitas pelayanan memberikan kontribusi tinggi terhadap peningkatan partisipasi 

dalam program KB (Ken Sudarti, 2011). 

 

Kesimpulan 

Pemberian pendidikan kesehatan/KIE KB berbantuan multimedia membantu 
pemilihan alat kontrasepsi bagi ibu hamil. Ada perbedaan pemilihan alat kontrasepsi ibu 

hamil sebelum dan sesudah diberikan pendidikan kesehatan/KIE menggunakan multimedia 
Bagi bidan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan kesehatan/KIE 

Keluarga Berencana bagi pasien dengan menggunakan multimedia dan meluangkan waktu 
lebih lama untuk dapat memberikan informasi tentang alat kontrasepsi sehingga pasien lebih 
mengerti tentang berbagai macam alat kontrasepsi. 

 

Ucapan terima kasih  

Ucapan terima kepada pihak-pihak yang berperan dalam penelitian ini yaitu 
Kopertis wilayah V Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan AKBIDYO, Klinik 
Larashati dan semua pihak. 
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Abstrak 

 
Pemanfaatan the experience economy telah mentransformasi sektor pertanian dengan nilai tambah 
baru. Kehadiran agrowisata dan desa wisata berbasiskan pertanian adalah salah satunya. Studi ini 
menggambarkan potensi dan strategi pengembangan the experience economy dalam pengembangan 

SDM rumah tangga pertanian dengan optimalisasi teknologi digital. Kehadiran teknologi digital 
menjadikan peluang kemudahan akses terhadap pengalaman keberhasilan cara/budidaya dan 
pengembangan di sektor pertanian dengan sebaran luas dan kecepatan adopsi yang tinggi. Terdapat 
juga peluang terbentuknya jejaring Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian dalam berbagi informasi 
dan pengalaman. Namun demikian upaya penguatan literasi digital masih menjadi upaya pertama 
yang harus dilakukan. Disamping itu juga diperlukan usaha mengembangkan cook book online 

berdasarkan best practice yang ter”sertifikasi” oleh para ahli untuk mengantisipasi banjirnya 
informasi/konten yang tersebar melalui media online.  
 
Kata Kunci: the experience economy, SDM rumah tangga pertanian, literasi digital 
 

Pendahuluan 

Sektor pertanian yang berbasiskan sumber daya alam mengalami akibat dari 
perkembangan ekonomi baik karena industrialisasi maupun digitalisasi. Dampak 
industrialisasi terjadi pada kemudahan proses produksi serta peningkatan nilai tambah 
produk pertanian. Namun demikian, pelaku sektor pertanian masih dihadapkan pada 
persoalan sosial ekonomi yang terbatas. Persoalan sosial ekonomi dimaksud seperti 
disebutkan BPS (2013) bahwa terjadi penurunan jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) 
dan Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), profesi petani menjadi tidak diminati, usia 

rerata petani semakin tua, sedangkan minat generasi muda menjadi petani merosot. Hasil 
pengukuran Indeks Kemiskinan Multidimensi dan data hasil SPP 2013 oleh BPS, 
menunjukkan bahwa Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP) dengan pendapatan utama 
sektor pertanian lebih rentan untuk mengalami kemiskinan multidimensi dibandingkan 
RTUP dengan pendapatan utama sektor non pertanian. Dari 28,01 juta penduduk miskin 
pada tahun 2016, yang bekerja di sektor pertanian mencapai 50,84%. (BPS, 2016). Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan industrialisasi masih tetap menjadikan rumah tangga 
pertanian pada kondisi penikmat kue ekonomi terkecil. Selain itu kondisi rendahnya 
regenerasi sektor pertanian juga mengkuatirkan perkembangan sektor pertanian kedepan.  
Padahal sektor ini merupakan penyumbang pertumbuhan ekonomi cukup besar yaitu 
mencapai 12,81% pada tahun 2018 (BPS, 2019) dan masih menjadi sektor penyerap tenaga 
kerja terbesar yaitu sekitar 38 juta tenaga kerja, atau sepertiga tenaga kerja Indonesia 
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian (BPS, 2013).  

Kemudian dampak digitalisasi mendorong munculnya ekonomi digital sebagai 
kekuatan ekonomi baru termasuk di sektor pertanian. Ekonomi digital yang mendorong 
kekuatan informasi dan pengetahuan sebagai sumber daya ekonomi. Pengetahuan yang bisa 
didapatkan dari pembelajaran (learning) maupun pengetahuan yang didapatkan melalui 

mencoba/thrilling.  Pengalaman mencoba (thrilling experience) inilah yang merupakan ciri dari 
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the economy experience (Lundvall, 1998). Sebuah nilai tambah baru ini juga berkembang di 

sektor pertanian yang dibuktikan dengan hadirnya berbagai agrowisata, desa wisata dan 
wisata edukasi berbasiskan pertanian. Hal ini menunjukkan terjadinya valuasi pengalaman 

sebagai nilai ekonomi bagi rumah tangga pertanian. Namun apakah kehadiran the experience 

economy ini akan berdampak terhadap SDM rumah tangga pertanian dan bagaimana strategi 

pengembangannya terkait dengan tumbuh pesatnya penggunaan teknologi digital yang 
menjadikan kemudahan akses terhadap pengalaman, kecepatan adopsi dan sebaran 
informasi menjadi sangat luas. Sedangkan di sisi lainnya,  kondisi sosial ekonomi SDM 
rumah tangga pertanian mengalami keterbatasan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, 

maka studi ini akan menggambarkan potensi berkembangnya the experience economy dalam 

pengembangan SDM rumah tangga pertanian di era digital. 

 

Kajian Pustaka 

Ekonomi digital oleh Tapscott (1996) disebutkan memiliki karakteristik atau 

bercirikan knowledge (pengetahuan). Ciri khas ini yang kemudian memunculkan 

pemanfaatan teknologi digital untuk pemaksimalan pengetahuan sebagai basis kompetitif 
dalam bisnis dan ekonomi (knowledge economy). Pemanfaatan ekonomi berbasiskan 

pengetahuan ini dalam bidang pertanian telah menjadi salah satu strategi pembangunan 
ekonomi pertanian. Lokeswari (2016) menyebutkan bahwa teknologi informasi dan 
komunikasi menjadi pendekatan baru dalam penyuluhan pertanian sehingga lebih efisien 
dan efektif. Ali & Kumar (2011) juga menyebutkan bahwa dengan meningkatnya 

ketersediaan informasi dan pengetahuan melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi 
(TIK) diharapkan berdampak pada pembuatan keputusan yang lebih baik pada saat 
perencanaan produksi dan paska-panen serta keputusan dalam pemasaran produk pertanian. 
Disamping itu Zhong, Yang, & Chen, (2015) juga mengusulkan perlunya pusat informasi 
agrikultur (sebagai versi perluasan dari agriculture extension) yang berfungsi sebagai pusat 

informasi sesuai kebutuhan petani dan juga sarana berbagi informasi antar petani dan 

stakeholdernya.  

Setelah pengetahuan (knowledge) menjadi sumber daya ekonomi penting di era 

digital, pemanfaatan lebih lanjut dari pengetahuan adalah pengalaman (experience). 

Pengalaman yang dapat dilihat sebagai hasil pembelajaran (learning) dan sebagai bentuk 

pencobaan yang menarik/berkesan (thrilling experience). Oleh Lundvall (1998) karakteristik 

learning disebut sebagai ciri dari ekonomi pengetahuan (knowledge economy), sedangkan  

thrilling experience merupakan ciri dari the economy experience. Berdasarkan tahapan evolusi 
pasar , kekuatan ekonomi berbasiskan experience ini merupakan tahap terakhir dari evolusi. 

Sebagaimana diketahui tahapan evolusi sebelumnya meliputi ekonomi pertanian, ekonomi 
industri, ekonomi jasa. Ekonomi berbasiskan pengalaman ini oleh Pine & Gilmore (1998) 
merupakan bentuk ekstraksi nilai secara lebih lanjut terhadap suatu produk atau jasa yaitu 
pengalaman orang dalam berhubungan dengan suatu produk atau jasa tertentu. Sebagai 

contoh nilai ekonomi suatu produk kopi bukan lagi pada jenis dan rasa kopi tetapi 
pengalaman membuat suatu racikan kopi atau pengalaman memetik buah kopi dari ladang. 
Suatu produk pertanian mengandung nilai tidak hanya pada produk atau hasil olahan 
produk pertanian, akan tetapi juga pengalaman berkesan terhadap cara budidaya dan 
pengalaman konsumen dalam mengikuti proses produksi pertanian. Sebagai contoh, 
Kampung Anggur di daerah Bantul yang menjadi nilai ekonomis bukan hanya produk buah 
anggurnya tetapi juga pengalaman seseorang dalam mencoba budidaya tanaman melalui 

stek batang dan juga proses pembenihan.  

Riset tentang the experience economy ini sering dilihat pemanfaatannya untuk sektor 

pariwisata, sebagaimana dieksplorasi oleh Loureiro (2014) dan juga riset dalam konteks 
pengembangan wilayah (Lorentzen, 2009; Gibbs & Holloway, 2018. Di Indonesia juga 
terlihat adanya transformasi sektor pertanian ke sektor pariwisata dengan kemunculan 
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agrowisata, desa wisata dan wisata edukasi pertanian di beberapa daerah.  dan menjadi 
kebijakan pengembangan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia. Pengembangan desa 
wisata menurut Darwis (2015) telah mendorong kemandirian desa, mengurangi 

pengangguran dan mampu menjaga kearifan lokal. Dampak agrowisata oleh Handayani 
(2016) disebutkan dapat mendorong pendidikan pertanian untuk generasi muda sedangkan 
Sa’diyah (2015) juga membuktikan peran serta aktif generasi muda dalam sistem pertanian 
terintegrasi di Joglo Tani Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran the experience 
economy bisa menjadi solusi dari permasalahan regenerasi pertanian di Indonesia. 

 

Metode Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data yang dikumpulkan merupakan 
data sekunder dan review literature. Data kemudian diolah secara analisis deskriptif untuk 
menggambar potensi dan peluang strategi pengembangan the experience economy dalam 
pengembangan SDM rumah tangga pertanian di era digital. Penelitian ini mencoba melihat 

sinergi antara hadirnya the experience economy, kondisi SDM pertanian dan perkembangan 
teknologi digital. Alur sinergi tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. Alur/Kerangka Penelitian 

 

Hasil dan  Pembahasan 

Sektor pertanian telah berada pada titik balik yang bisa menjadikannya semakin 
berkembang atau justru sebaliknya. Kontribusi sektor ini terhadap pembangunan ekonomi 

cenderung tetap atau bahkan turun yang semula mencapai 13% pada tahun 2017 dan 
menjadi 12,8% pada tahun 2018. Manfaat ekonomi berbasiskan pengalaman telah 
mendorong sektor ini bergerak ke pariwisata sehingga memunculkan pembangunan 
agrowisata dan desa wisata di berbagai daerah. Alih-alih berdampak pada kesejahteraan 
petani, namun demikian pergerakan ini belum tentu menjadi penyelesaian dari persoalan di 
sektor ini yaitu kondisi SDM dan sosial ekonomi rumah tangga pertanian.  

 

Kondisi SDM Rumah Tangga Pertanian 

Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian merupakan faktor kunci dalam 
pengembangan sektor pertanian secara berkelanjutan. SDM merupakan pelaku usaha tani 
yang sangat mempengaruhi dinamika produktivitas pertanian selain sumber daya alam dan 
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teknologi.  Secara demografi kondisi SDM pertanian mengarah pada fenomena penuaan 
(aging) lihat Gambar 2. Data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan proporsi petani dengan 

usia 35 – 54 tahun mencapai 62%, dan juga usia  55 tahun ke atas mencapai 27%, sedangkan 

kelompok generasi muda dengan usia kurang dari 35 tahun hanya 11%. Kondisi penuaan ini 
jelas terlihat dari turunnya jumlah petani berusia dibawah 35 tahun pada tahun 2013, 
padahal di tahun 2003 jumlahnya mencapai 26% (Susilawati, 2014). Kemudian jika dilihat 
dari pendidikan (Gambar 3), jumlah petani dengan latar belakang pendidikan sekolah dasar 
dan tidak/belum tamat SD mencapai 64% (BPPSD MP, 2016). Kondisi ini menjadi salah 
satu sebab menurunnya produktivitas pertanian.  

Menurunnya jumlah petani muda dan meningkatnya petani di usia tua menunjukkan 
kurangnya jenis kesempatan kerja yang tersedia di sektor pertanian dibandingkan dengan 
kesempatan kerja diinginkan tenaga kerja muda. Disamping karena nilai upah pertanian 
yang rendah sehingga menjadikan sektor ini tidak menarik bagi tenaga kerja muda, 
ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja juga ikut mempengaruhi. Kondisi ketrampilan 
yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari yang dibutuhkan di sektor pertanian. Semakin 

tinggi pendidikan tenaga kerja muda di perdesaan, maka mereka akan semakin selektif 
dalam memanfaatkan kesempatan kerja di perdesaan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi 
pendidikan tenaga kerja muda di perdesaan yang diharapkan menjadi aktor di sektor 
pertanian tidak banyak berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja di sektor pertanian. 
Sektor pertanian tetap ditinggalkan oleh tenaga kerja muda yang berpendidikan tinggi 
(Susilawati, 2016). Bagaimana menjadikan sektor pertanian menarik bagi tenaga kerja 
membutuhkan upaya peningkatan nilai tambah ekonomi yang lebih baik di usaha pertanian. 

Kehadiran the experience economy menawarkan nilai tambah dimaksud.  

 

 
 

Gambar 2. Komposisi SDM Pertanian Menurut Umur 2003 dan2013 (Susilawati, 2014) 

 

 
 

Gambar 3. Komposisi SDM Pertanian Menurut Pendidikan (BPPSD MP, 2016) 
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Potensi The Experience Economy dalam Pengembangan SDM Pertanian 

Pemanfaatan the experience economy pada sektor pertanian terlihat dengan 

berkembangnya agrowisata dan desa wisata berbasiskan pertanian. Darwis (2015) mengkaji 
pemanfaatan model Community Based Tourism (CBT) pada pengembangan desa wisata.  

Melalui model CBT, pengembangan desa wisata berdampak pada pengurangan 
pengangguran, mampu menjaga kearifan lokal dan juga mendorong kemandiran desa. 
Pengembangan agrowisata juga mendorong edukasi pertanian sejak dini dan ini berpotensi 
menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian (Handayani, 2016). The 

experience economy telah menawarkan solusi dari permasalahan di sektor pertanian yaitu 
turunnya regenerasi petani dan kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian. Penelitian 
Sa’diyah (2015) juga membuktikan peran pemuda meningkat dalam pertanian melalui 
pembelajaran dan praktek budidaya yang dikembangkan dalam sistem pertanian terintegrasi 
ole Joglo Tani Yogyakarta.  

Potensi lainnya adalah pemanfaatan perkembangann teknologi digital di 
masyarakat. Kehadiran teknologi digital menawarkan potensi pemanfaatannya untuk 

menjadikan the experience economy sebagai bentuk pembelaran bagi SDM rumah tangga 

pertanian. Perkembangan teknologi digital yang dicirikan dari penggunaan smartphone 
dengan berbagai aktivitas media sosial di dalamnya akan menjadikan mudahnya 
pengalaman-pengalaman menarik dalam pertanian untuk dibagi dan disebarluaskan. Selain 
sebagai bagian dari promosi dan pemasaran, kehadiran teknologi digital memiliki potensi 
sebagai media baru dalam membangun experience ini menjadi suatu pembelajaran bersama 

dalam satu jejaring digital.  Sebagaimana diketahui berbagai channel di youtube banyak yang 

telah mengupas cara budidaya pertanian dan bisa diakses oleh masyarakat luas. 
Keberhasilan dalam berbudidaya pertanian yang dicontohkan akan menjadi trigger sendiri 

bagi pelaku/aktor pertanian dan lebih-lebih adalah generasi muda yang lebih melek terhadap 
teknologi digital.  

Berbagai konten pengalaman keberhasilan di sektor pertanian yang bisa diakses 

melalui media online memudahkan SDM pertanian untuk belajar dan berinteraksi secara 
aktif. Hal ini karena terdapat karakteristik SDM pertanian yang cenderung mengikuti contoh 
keberhasilan cara/budidaya atau pengembangan pertanian di tempat lain untuk diadopsi di 
lingkungannya. Namun demikian berbagai konten di media digital yang berisikan 
pengalaman budidaya atau pengembangan sektor pertanian ini sangatlah banyak. Oleh 
karena keterbatasan rasionalitas (bounded rationality) maka SDM pertanian akan dihadapkan 

pada kebingungan untuk memilih konten yang benar atau hoax. Artinya diperlukan regulasi 
yang menjaga kebenaran dari konten yang disajikan melalui media sosial tersebut. Memang 
di dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk melihat manfaat dari konten 
berdasarkan jumlah viewer/penonton atau subscriber dari dari konten dan akun di media 
sosial, akan tetapi perlu kebijakan yang melegitimasi atau minimal menjadi referensi 
pembanding dari akun official dengan menyertakan pendapat dari ahli terkait. Basis data 

berupa cook book online merupakan salah satu bentuk alternatif yang dimaksud.  Hal ini perlu 

dilakukan untuk menghindari dampak yang tidak diinginkan dari banjirnya informasi 
melalui teknologi digital ini.  

 

Tantangan Kondisi Literasi Digital Rumah Tangga Pertanian 

Kondisi literasi digital dapat digambarkan melalui data kesenjangan digital yang 

terjadi pada rumah tangga sektor pertanian seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4. 
Rumah tangga pengguna internet yang bekerja sebagai petani dan nelayan hanya mencapai 
7,5% dan 8,7%. Dan angka ini merupakan angka paling rendah dibandingkan rumah tangga 
dengan latar belakang pekerjaan lainnya, seperti PNS/TNI/Polri yang mencapai 70,3% dan 
karyawan swasta di angka 60.6%  (Indikator TIK, 2016). Susanto (2016) dengan 
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menggunakan kerangka kemiskinan digital versi Barrantes (2007)  telah menunjukkan bahwa 
selama 3 (tiga) tahun (2014 s/d 2016) telah terjadi peningkatan rumah tangga atau individu 
yang berada dalam kondisi kemiskinan digital yang ekstrim (extremely digitally poor) dari 

12,45% di tahun 2014 menjadi 14,43% di tahun 2016 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 
1. Berdasarkan fakta bahwa adopsi teknologi digital yang cukup rendah pada rumah tangga 
pertanian, maka potensi angka kemiskinan digital untuk rumah tangga yang bekerja di sektor 
pertanian juga menjadi cukup tinggi dibandingkan rumah tangga yang bekerja di sektor lain.  

Hal ini menunjukkan bahwa SDM sektor pertanian masih dihadapkan pada kondisi 
literasi digital yang rendah dan potensi kemiskinan digital yang berdampak pada 

pemanfaatan perkembangan teknologi digital untuk pengembangan SDM pertanian menjadi 
terbatas. Penguatan ekosistem digital menjadi alternatif kebijakan yang harus dilakukan. Hal 
ini mengingat bahwa upaya pemenuhan target penetrasi internet broadband tetap dan bergerak 

sebesar masing-masing 49% dan 52% untuk rumah tangga perdesaaan pada tahun 2019 telah 
digenjot habis melalui pembangunan infrastruktur broadband baik oleh pemerintah maupun 

swasta (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 

2014-2019). Kebijakan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi harus diimbangi 
dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital di wilayah perdesaan terutama untuk 
sektor pertanian. Ekosistem yang tidak hanya telekomunikasi, tetapi juga sarana transportasi 
dan logistik serta pengembangan sumber daya manusia termasuk didalamnya adalah upaya 
literasi teknologi informasi dan pemberdayaan ekonomi mikro di level rumah tangga petani. 
Dengan demikian, telah mengindikasikan adanya arah pendulum kebijakan ekonomi digital 
yang tidak hanya mendorong efisiensi tetapi juga pemerataan (equity). Penyelenggaraan 

akses telekomunikasi dan internet broadband harus diimbangi dengan penguatan kapabilitas 
dan kapasitas penggunaan teknologi untuk mendorong kegiatan ekonomi sehari-hari 
masyarakat. 

 

 

 

Gambar 4. Pengguna Internet Menurut Pekerjan (Indikator TIK, 2016) 
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Tabel 1. Kondisi Kemiskinan Digital (Digital Poverty) 2015 -2016 

 

 

 

Kesimpulan 

Perkembangan ekonomi berbasiskan pengalaman memberikan peluang yang besar 
untuk sektor pertanian termasuk dalam memberikan solusi terhadap permasalahan 
rendahnya regenerasi petani. Melalui teknologi digital, pengalaman keberhasilan 

cara/budidaya serta pengembangan pertanian dapat dibagi dan diadopsi secara lebih luas 
oleh masyarakat pertanian sehingga jejaring aktor/SDM pertanian akan terbentuk dan 
penguatan kapabilitas SDM dapat terjadi. Namun demikian diperlukan upaya 
pengembangan kebijakan terutama dalam hal sebagai berikut: 

a. Penguatan literasi digital SDM pertanian melalui pelatihan/sosialisasi tentang 
pemanfaatan media digital untuk penguatan kapabilitas SDM, akses pasar dan juga akses 

keuangan. 
b. Perlunya referensi online yang dibangun berbasiskan pengalaman terbaik (best practice) 

dengan melibatkan pakar/ahli didalamnya. Bangunan referensi online ber”sertifikasi” 
ahli ini menjadi acuan dalam menilai berbagai konten yang tersebar luas di media online. 
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Analisis Faktor Faktor Yang Menyebabkan Kasus Perkawinan Anak 

Di Kecamatan Purwodadi  Kabupaten Pasuruan 
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Amanah Agustin, IKIP Budi Utomo Malang, amanah_budiutomo@yahoo.com 

 

Abstrak 

 
Hasil riset  kementerian kesehatan mengungkapkan sekitar 26% perempuan di bawah umur telah 

menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Di Purwodadi, 
Pasuruan fenomena ini terjadi sebanyak 31%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor 
penyebab terjadinya perkawinan anak di kecamatan Purwodadi, dengan metode penelitian 
observasional dengan studi deskriptif analistik. Populasinya adalah seluruh perempuan yang menikah 
di KUA Purwodadi tahun 2018 dan berusia kurang dari 19 tahun sejumlah 169 orang. Sampel diambil 
dengan cluster random sampling sejumlah 52 orang, melalui angket, observasi lapangan dan 

wawancara mendalam. Data kemudian diolah dan dianalisis untuk ditarik simpulan. Dari hasil 
penelitian diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di 
Purwodadi disebabkan oleh faktor orang tua 44% (sesuai karakteristik masyarakat pedesaan), faktor 
ekonomi 26% (dengan menikah  maka beban keluarga menjadi berkurang),  faktor adat 
istiadat/agama 18% (ada rasa bangga ketika ada yang melamar dan segera menikah juga takut dosa), 
dan faktor keinginan diri sendiri 12 % (karena sudah merasa saling mencintai). Didapat pula bahwa 
tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada pernikahan anak. Dari sampel yang diperoleh didapat 
53,8 % adalah lulusan SMP, ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan menjadikan anak  tidak 
mengetahui berbagai dampak negatif dari pernikahan anak. 
 

Kata Kunci: faktor penyebab, perkawinan anak, Purwodadi  

 

Pendahuluan 

       Hasil riset  kementerian kesehatan mengungkapkan bahwa 2,6  % dari perempuan yang 
berusia antara 10-54 tahun,  telah menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, 
dan 23,9% menikah  umur15-19 tahun.Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 26% perempuan 
di bawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang 
dengan optimal. Di tingkat  regional Asia Tenggara, angka perkawinan anak di Indonesia 
adalah tertinggi kedua setelah Kamboja(BKBBN, 2012).Sedangkan tingkat dunia, Indonesia 

menempati  peringkat 37 dunia. Perkawinan anak ini perlu mendapat perhatian serius karena 
mengakibatkan hilangnya hak-hak anak perempuan, seperti pendidikan, bermain, 
perlindungan, keamanan, dan lainnya termasuk dampak atas kesehatan reproduksinya. 

       Fenomena atas terjadinya perkawinan anak ini hampir sepanjang tahun selalu kita 
jumpai di sekitar kita, kasus terjadinya perkawinan beberapa diantaranya sempat menjadi 
viral di medsos (Hapsari, 2018). Fenomena ini tentu menjadi keprihatinan bersama. 

Terjadinya pernikahan anak ini ternyata juga terjadi di wilayah kecamatan Purwodadi 
kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Hal ini nampak terekam dari laporan Usia Kawin Pertama 
dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Purwodadi tahun 2018 yang menunjukkan 
angka di atas 30 %. (PURWODADI, 2019) 

       Tingginya angka usia kawin pertama tahun 2018 ini tentu memerlukan perhatian 
bersama, dan atas dasar permasalahan tersebut,  maka penelitian ini kami lakukan di wilayah 
kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan. dengan formulasi rumusan masalah  ; faktor 

faktor apa saja yang menjadi penyebab perkawinan anak di kecamatan Purwodadi ?  

       Melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran tentang faktor apa saja yang 
menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak, sehingga diharapkan di masa mendatang 
angka perkawinan anak ini dapat dikendalikan baik oleh para orang tua, masyarakat 

mailto:nurulchasun.64@gmail.com
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maupun oleh pemerintah dan swasta. Langkah awal penelitian adalah memanfaatkan data 
usia kawin pertama dari KUA kecamatan purwodadi tahun 2018, yang akan dijadikan acuan 
dalam penelitian ini untuk dilakukan penggalian data lebih mendalam. 

 

Kajian Pustaka 

       Pengertian anak menurut Konvensi Hak Anak (KHA) adalah warga negara yang berusia 
dibawah 18 tahun, termasuk janin dalam kandungan. Pemerintah Indonesia telah 
meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui keputusan presiden (Kepres)  No. 36 tahun 

1990,  selanjutnya disahkan sebagai undang-undang Perlindungan Anak (UU PA) No.23 
tahun 2002.Pengesahan UU tersebut bertujuan untuk mewujudkan perlindungan dan 
kesejahteraan anak(Fadlyana & Larasaty, 2016).  

       Mereka memiliki hak-hak anak yang meliputi : 1). Hak Hidup : meliputi kewajiban bagi 
setiap orang tua dan orang dewasa untuk menyediakan keperluan sandang, pangan, dan 
tempat tinggal yang layak bagi anak. Serta hak untuk mendapat akta lahir. 2).Hak Tumbuh 

Kembang : Anak juga memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang bahkan sejak masih 
dalam kandungan, dengan memastikan kecukupan  gizi serta pelayanan kesehatan. 3). Hak 
Mendapat Perlindungan : anak harus dilindungi dari berbagai kekerasan seperti dalam 
rumah tangga, kekerasan di sekolah, eksploitasi fisik dan sosial, dan berbagai kekerasan 
lainnya.4). Hak Berpartisipasi : hak untuk berpartisipasi dan mengeluarkan pendapatnya, 
termasuk dalam musyawarah keluarga,  berkeluh kesah, dan memilih pendidikan sesuai 

minat dan bakat(Fadilla, 2012). 

       Anak adalah fase dalam kehidupan manusia yang penuh dengan gejolak proses tumbuh 
kembang baik secara pisik maupun psikis. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan anak. Secara garis besar faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 
golongan, yaitu faktor dalam (internal) dan faktor luar (eksternal/lingkungan). Selain itu 
faktor lingkungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti gizi, 

stimulasi, psikologis, dan sosial ekonomi,sejak dalam kandungan hingga dewasa 
(Chamidah, 2014). 

       Seorang anak yang keberadaannya tidak dikehendaki oleh orang tua akan mengalami 
hambatan di dalam pertumbuhan dan perkembangan. Faktor lain yang tidak dapat 
dilepaskan dari pertumbuhan dan perkembangan anak adalah faktor sosial ekonomi. 
Kemiskinan selalu berkaitan dengan kekurangan makanan, kesehatan lingkungan yang 

jelek, serta kurangnya pengetahuan. 

       Pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang melanggar aturan undang-undang 
perkawinan karena usianya tidak sesuai peraturan,yaitu mempelai perempuan kurang dari 
16 tahun sedangkan mempelai laki-laki kurang dari l9 tahun. Ketentuan ini termuat dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan batasan 
umur perkawinan untuk warga Negara Indonesia. Bagi perempuan apabila sudah berumur 

16tahun dan bagi laki-laki apabila sudah berumur19 tahun. Perkawinan yang dilakukan di 
bawah batasan ketentuan peraturan perundangundangantermasuk jenis perkawinan dini 
(Salmah, 2016). 

       Pernikahan dibawah umur atau dini adalah sebuah fenomena dimasyarakat yang bukan 
merupakan sesuatu yang baru, fenomena perkawinan dini ini sudah sejak lama ada.  Latar 
belakangnya pun berbeda-beda, misalnya masalah ekonomi, budaya, pemahaman agama, 

rendahnya tingkat pendidikan dan bahkan sampai kepada kasus hamil duluan. 

Permasalahan pernikahan dini dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat dalam 
pelaksanaannya, karena benyak aspek dan alasan dalam melaksanakannya. Menurut hasil 
penelitian yang dilakukan BKKBN pada tahun 2014, 46 persen atau setaradengan 2,5 juta 
pernikahan yang terjadi di setiaptahun di Indonesia mempelai perempuannyaberusia antara 



Prosiding Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia Tahun 2019 

  302 

15 sampai 19 tahun. Bahkan 5%diantaranya melibatkan mempelai perempuanyang berusia 
di bawah 15 tahun.  

       Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian  Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi’ah  
tentang Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa 
Timur. Penelitian di lakukan di desa Dapenda dan hasilnya menyimpulkan beberapa faktor 
penyebab terjadinya perkawinan dini yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : Faktor 
Ekonomi, Faktor Orang Tua, Faktor Pendidikan, Faktor Adat dan Atas Kemauan Sendiri 
(Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah, 2016). 

       Menurut Agus Mahfudin, Perkawinan Dini sering terjadi di Madura karena (1). Faktor 
ekonomi, anak perempuan segera dikawinkan agar tidak lagi menjadi beban orang tua dan 
mampu membina keluarganya sendiri secara mandiri,(2) Faktor Orang Tua, orang tualah 
yang berperan untuk segera mengawinkan anaknya bila sudah  sudah “waktunya”.  (3) 
Faktor Pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah dari orang tua serta calon pengantin juga 
sangat berperan dalam terjadinya perkawinan dini. (4) Faktor Adat, Orang tua akan merasa 
malu bila anak perempuannya tidak segera menikah.Adalah suatu kebanggaan bila mereka 

segera menikahkan putrinya. (5) Faktor Kemauan Sendiri, Ada juga yang disebabkan atas 
kemauan mereka sendiri untuk menikah di usia dini, karena sudah saling jatuh hati. 

       Menurut Siti Yuli Astuty dalam penelitian di Deli Serdang mengemukakan bahwa 
pernikahan usia muda di kalangan remaja desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan 
kabupaten Deli Serdang terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor lingkungan, orangtua dan 
juga faktor ekonomi,  (Astuty, 2013).  

       Tradisi menikah dibawah usia 18 tahun sebagai suatu kebiasaan dan bukan hal yang 
tabu terjadi di kabupaten Grobogan. Alasannya adalah faktor ekonomi dan budaya (Kartika, 
2012). Apabila dalam suatu keluarga ada laki-lakiyang menanyakan atau meminang putri 
mereka, maka mereka tabu untuk menolak, karena takut stigma nantinya tidak ada lagi 
yangmenanyakan dan akan berakhir menjadi perawan tua atau tidak laku. Orang tua justru 
merasa bangga kalau anak perempuannya cepat menikah. Selain faktor budaya juga faktor 

ekonomi.  Karena keterbatasan ekonomi dan rendahnya penghasilan menyebabkan orang 
tua jarangmenyekolahkan anaknya sampai ketingkat yang lebih tinggi, mereka lebih memilih 
untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, dengan menikahkan putri mereka. 

       Menurut hasil penelitian Djamilah dan Reni Kartikawati, ada beberapa faktor yang 
berpengaruh terhadap perkawinan anak di Indonesia, yaitu di antaranya, adalah faktor 
pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga 

menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), 
faktor budaya (tradisi/adat), dan perjodohan (BKBBN, 2012). 

       Berdasarkan laporan dari hasil penelitiannya di Tuban, Qibtiyah mengemukakan 
bahwa,  usia kawin pertama perempuan di perkotaan di Tuban sekitar 16-19 tahun, 
sedangkan di perdesaan sekitar 13-18 tahun. (Qibtiyah, 2014). Adapun Faktor yang 
berpengaruh atas terjadinya perkawinan usia muda tersebut adalah faktor pendidikan dan 

sosial (tempat tinggal). 

       Pernikahan usia muda menurut catatan hasil penelitian tentang dampak perkawinan 
muda terhadap pola pengasuhan di Tulungagung faktor yang menyebabkan terjadinya 
perkawinan adalah karena faktor ekonomi, pendidikan, Orangtua, media massa dan adat 
(Purnawati, 2015). 

       Dampak yang kemungkinan muncul akibat perkawinan anak menurut laporan hasil 
penelitian Fadlyana dan Larasaty, adalah terjadinya   kehamilan pada usia muda, dan infeksi 
penyakit menular seksual.  Demikian juga adanya risiko komplikasi yang terjadi  saat 
kehamilan dan  persalinan pada usia muda, sehingga berperan meningkatkan angka 
kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan di usia dini juga dapat menyebabkan gangguan 
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perkembangan kepribadian dan menempatkan anak yang dilahirkan berisiko terhadap 
kejadian kekerasan dan keterlantaran (Fadlyana & Larasaty, 2016).  

 

Metode Penelitian 

       Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain dengan studi deskriptif 
analistik (Phillips & Gully, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perempuan 
yang menikah pertama kali di Kantor Urusan Agama antara bulan Januari hingga bulan 
Desember 2018 dan berusia kurang dari 19 tahun di kecamatan Purwodadi yang berjumlah 

169 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah cluster random sampling 
dengan unit cluster desa dan diperoleh cluster 13  desa dengan jumlah sampel 52 orang. 
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket, observasi lapangan dan wawancara 
mendalam. Instrumen berupa angket yang disebarkan kepada responden dengan indikator 
usia menikah, tingkat pendidikan, motivasi menikah yang berupa faktor ekonomi 
(pekerjaan, penghasilan),peran orang tua, peran adat/agama dan keinginan sendiri. 
Sedangkan wawancara mendalam dengan narasumber yaitu petugas KUA/moden yang 
bertugas di wilayah kecamatan Purwodadi, kepala desadan tokoh masyarakat. 

       Data yang diperoleh diolah dan dijadikan bahan analisis untuk mengetahui faktor faktor 
yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di Kec. Purwodadi. 

 

Hasil dan Pembahasan 

       Dari hasil pengamatan dan observasi lapangan, diketahui bahwa karakteristik sosial 
masyarakat kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan adalah masyarakat yang 
menggunakan bahasa Jawa timuran atau budaya arek, ada sebagian kecil yang 
berkarakteristik madura yaitu di desa Jatisari dan Gajahrejo yang berbatasan dengan 
kabupaten Malang.Topografi wilayahnya berupa pegunungan, dengan udara relatif sejuk. 

Dilewati dua jalan raya penghubung antar kabupaten/kota, yaitu jalan raya Surabaya-
Malang dan jalan Tol Trans Jawa, yang menghubungkan Malang dengan kota2 lain di jawa. 
Masyarakatnya agraris dengan perkebunan rakyat yang mengitarinya. Peternakan sapi 
perah, dan ungas juga sebagian dimiliki masyarakat. Selebihnya masyarakat berprofesi 
sebagai pekerja lepas di kota atau karyawan negri dan swasta di sekitar wilayah Malang dan 
Pasuruan. Purwodadi tidak memiliki SMTA negeri, SMTA swasta ada 2 buah. SMP Negeri 
ada tiga sedangkan swasta ada tiga.  

       Dari Hasil pendataan Keluarga tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat 
pendidikan kepala keluarga di Kec. Purwodadi yang tidak tamat SD sekitar 30 persen, yang 
berpendidikan sd SMTA sekitar 60 persen, yang lulusan PT/Diploma hanya sekitar 10 
persen (Chasun, 2018).   

       Dari hasil observasi dan angket, diperoleh data pendidikan perkawinan anak yang 
meliputi 13 desa di wilayah kecamatan Purwodadi pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1, jumlah 
anak yang usia kawin pertamanya di bawah 18 tahun dari Januari 2018 s/d Desember 2018 
adalah sbb : Dari jumlah responden 52 orang,  11,5  % tidak sekolah (tamat SD), 30,7 % lulus 
SD, 53,8 % lulus SMP, dan lulus SMTA hanya 3,8 %.  Mencermati data tersebut, faktor 
pendidikan adalah faktor penyebab yang penting terjadinya pernikahan anak. Hal yang sama 
juga terjadi di Kalimantan Selatan yang mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat 
pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya 

kecenderungan mengawinkan anak yang masih dibawah umur. Rendahnya tingkat 
pendidikan menjadikan para remaja tidak mengetahui berbagai dampak negatif dari 
pernikahan dini, seperti kesehatan reproduksinya (Salmah, 2016).  

       Berdasarkan hasil angket kepada responden pernikahan anak tentang motivasi untuk 
menikah diperoleh jawaban sebagai berikut :  
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Karena faktor ekonomi 26%, diantaranya tidak memiliki pekerjaan tetap, ingin hidup lebih 
baik/layak. Peran/Desakan dari orang tua meduduki peringkat tertinggi 44% responden 
merasa takut dosa untuk menolak keinginan orang tua, tidak berani membantah perintah 

orang tua. Sedangkan peranan adat dan agama juga sangat berpengaruh pada motivasi 
menikah yaitu 18%. Malu kalau dianggap menikah tua, takut digunjing menjadi perawan 
tua, senang sudah merasa laku, lebih baik menikah takut dosa jika melakukan zina.  
Selanjutnya responden yang menjawab karena keinginan sendiri 12%, sudah saling 
mencintai, sudah ketemu jodoh yang cocok. 

 

Tabel 1. Data Pendidikan dan Usia Perkawinan Anak Di Desa Wilayah Kecamatan 

Purwodadi 
 

Desa 

Usia kawin  

˂ 18 TH. Pendidikan 

15 16 17 

Tidak 

Sekolah SD SMP SMA 

Gerbo   2 3 1 2 1 1 

D. Sengon   3 1   1 3   

Lebakrejo   2 2 1 1 2   

Cowek   2 2 1 2 1   

Purwodadi   1 3   1 2 1 

Parerejo   2 2   2 2   

Gajahrejo   3 1 2 1 1   

Sentul   2 2 1   3   

Jatisari 1 1 2   2 2   

Tb. Sari   3 1     4   

Puc.Sari   2 2   2 2   

Semut   2 1     3   

Capang   3 1   2 2   

 Total 1 28 23 6 16 28 2 
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       Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat serta modin yang 
menjadi responden penelitian diperoleh jawaban sbb (1)Kepala Desa tidak bisa menolak bila 
ada warganya mengajukan permintaan untuk pernikahan karena takut tidak dipilih lagi, (2) 

Karena alasan agama takut bila tidak dinikahkan akan melanggar norma agama. (3) Modin 
tidak pernah menolak orang tua yang menguruskan persyaratan pernikahan, asalkan syarat 
administratif terpenuhi semua. (4) Orang tua yang menikahkan anaknya menurut kades dan 
modin karena mereka malu kalau anaknya tidak segera menikah. Senang kalau anaknya 
menikah bisa mengurangi beban dan tanggung jawab orang tua. (5) Orang tua tidak paham 
tentang uu perlindungan anak dan KHA. (6) Orang tua tidak paham tentang kesehatan 

reproduksi remaja. 

       Berdasarkan temuan tersebut di atas, pernikahan anak yang dilakukan di kecamatan 
Purwodadi dari Januari s/d Desember  2018, disebabkan oleh faktor-faktor : 

Faktor Orang Tua, Faktor pendorong utama pernikahan anak di kecamatan Purwodadi 
menurut hasil penelitian tersebut di atas adalah faktor orang tua, sesuai karakteristik 
Purwodadi yang masyarakatnya hidup di pedesaan, agraris, dan taat menjalankan norma 

adat dan agama dalam keseharian mereka. Hal ini sesuai dengan penelitian Agus M dan 
Khoirotul Waqi’ah di sumenep madura yang menyimpulkan bahwa faktor orang tua 
merupakan faktor utama adanya perkawinan usiamuda, dimana keluarga dan orang tua 
akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa(Agus Mahfudin; 
Khoirotul Waqi’ah, 2016). Pernikahan seperti ini merupakan hal yang sudah biasa atau 
turun-temurun. Orang tua yang memiliki anak gadis tidak akan merasa tenang hidupnya bila 

anak gadisnya belum menikah. Orang tua merasa khawatir dan was-was, takut bila anaknya 
akan melakukan ha-hal yang tidak diinginkan yang akan mencemari nama baik keluarganya. 

       Menurut regulasi perundangan kita, kekuasaan orang tua terhadap anak diatur di dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(Sudrajat, 2011)yang mengungkapkan bahwa tiap-
tiap anak tanpa melihat umur wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak 
dan ibunya. Sebaliknya orangtua berkewajiban merawat dan mendidik anak-anak mereka 

yang belum dewasa.  

       Tetapi sebaliknya pernikahan anak  yang dilakukan oleh orang tua dari sudut pandang 
KHA, dan UU perlindungan anak, sangat tidak mendukung dan kurang menghargai hak 
hak mereka sebagai anak. 

       Faktor Ekomomi,  kemiskinan adalah alasan utama pernikahan di bawah umur 
berikutnya. Dengan menikah, maka beban keluarga menjadi berkurang, perempuan muda 

sering dikatakan sebagai beban ekonomi keluarga. Oleh karenanya perkawinan usia muda 
dianggap sebagai suatu solusi untuk mengurangi beban orangtuanya, dengan harapan 
mereka akan lebih mandiri. Hal ini sesuai dengan penelitian di Tulungagung yang 
mengemukakan bahwa perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup 
di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya 
dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu(Purnawati, 2015) 

       Faktor adat dan agama, Faktor adat dan agama yang menjadi faktor penyebab terjadinya 
perkawinan anak di daerah lain, juga muncul sebagai penyebab terjadinya pernikahan anak 
di Purwodadi. Sebagian masyarakat purwodadi masih ada yang meyakini bahwa memiliki 
anak perempuan harus segera dinikahkan. merasa tabu kalau anak perempuannya nya tidak 
segera menikah. Mereka akan malu kalau anak perempuan mereka tidak segera menikah. 
Perkawinan biasa terjadi sekampung atau antar desa tetangga. Ada kebanggan bila putri 

mereka segera memperoleh jodohnya. Zainab yang menikah di usia muda dikarenakan 
budaya yang masih melekat dalam keluarganya.  

       Pernikahan muda dengan alasan adat yang sudah turun – temurun dan sudah menjadi 
kebiasaan yang tidak mudah di hapuskan. Anak merasa terpaksa menerima untuk 
dinikahkan oleh orang tuanya karena takut dikatakan tidak hormat dan patuh pada orang 
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tuanya maka ia mau untuk segera dinikahkan padahal umur mereka belum cukup untuk 
melangsungkan pernikahan.  Hal ini juga sesuai dengan penelitian Norma Yuni Kartika di 
Grobokan yang menyimpulkan ada rasa bangga orang tua maupun pelaku perkawinan anak 

sendiri ketika ada yang melamar dan segera menikah, yang menandakan bahwa si anak laku 
dan tidak di cap sebagai “perawan kasep”, sebutan untuk anak perempuan yang lebih dari 
18 tahun belum juga menikah. Budaya bahwa tabu menolak laki-laki yang bertanya pada 
perempuan berkali-kali, takut nanti tidak ada lagi yang menanyakan dan menjadi perawan 
tua (Kartika, 2012). 

       Faktor diri sendiri, Sebagian kecil responden menjawab bahwa pernikahan mereka atas 
dasar suka sama suka sekitar 12 % (persen). Fenomena ini sama seperti yang terjadi di 
Sumenep. Pernikahan anak terjadi  karena sudah merasa saling mencintai, ada keinginan 
untuk segera menikah tanpa memandang usia, atas kehawatiran orang tua karena sering 
berduaan akhirnya memutuskan untuk nikah muda (Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah, 
2016). 

 

Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil temuan pada penelitian dan analisis serta pembahasan, maka dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kasus perkawinan anak di Kecamatan Purwodadi disebabkan Faktor Orang tua (44%) 
yang merupakan faktor Utama, kemudian faktor ekonomi (26%), Adat istiadat / agama 

(18%) dan keinginan diri sendiri (12 %).  

2. Faktor pendidikan berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa dari 52 
responden anak yang menikah di bawah 18 tahun, diketahui 11,5  % tidak sekolah (tamat 
SD), 30,7 % lulus SD, 53,8 % lulus SMP, dan yang lulus SMTA hanya   3,8 %. 

       Rekomendasi. Berdasarkan hasil temuan penelitian seperti termaktub di atas, Penting 

kiranya upaya kampanye program pendewasaan usia kawin lebih digiatkan lagi dengan 
melibatkan segenap tokoh masyarakat baik formal maupun informal, segenap tokoh agama 
serta ulama di wilayah Purwodadi sebagai tokoh panutan di masyarakat yang 
berkarakteristik agraris dan agamis. Menggerakkan ekonomi pedesaan yang berbasis 
pertanian melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mampu menaikkan 
derajat kesejahteraan masyarakat pedesaan. Memberikan akses kemudahan dan membuka 
kesempatan seluas luasnya bagi masyarakat Purwodadi untuk memperoleh pendidikan 

menengah atas yang terjangkau sesuai bakat dan minat mereka warga Purwodadi usia 
sekolah. 
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