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KATA PENGANTAR 

Bul,u Pedoman Kerja Tim PKMD Tingkat Kecamatan yang ada di hadapan kita merupakan 

ha, il revisi dari cetakan pertama yang bertitik tolak pada masukan para petugas di lapangan 

dar hasil pelaksanaan Evaluasi kartu kesehatan keluarga. 

Bu ku ini merupakan acuan bagi petuga s Tingkat Kecamatan tentang langkah

langkah pemberdayaan keluarga melalui pendekatan PKMD , oleh karena itu buku ini 

tetap kami sajikan atas tiga bagian, yaitu : 

1. Pedoman Kerja Tim PKMD Tingkat Kecamatan 

2. Pedoman Survei Mawas Diri 

3. Pedoman Diskusi Kelompok Terarah 

Ket ga bag ian tersebut saling terkait satu sama lainnya, sehingga buku ini dicetak menjadi 

sah I kesatuan yang tidak terpisahkan. 

Be, ar harapan kami , buku ini bermanfaat untuk melakukan pembinaan Tim PKMD Tingkat 

Desa.dan Kader Keluarga di lapangan. 

Jakarta, Februari 1999 
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I. PENGERTIAN PENDEKATAN PKMD 

Upaya peningkatan kesehatan keluarga dan gizi (KKG) bertujuan untuk 
men ingkatkan derajat kesehatan dan status gizi keluarga melalui pemberda
yaan keluarga , agar mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan 
dan gizi dalam keluarganya , baik melalui upaya yang dilakukan sendiri maupun 
melalui pencarian pertolongan dari petugas terkait. Atau dengan kata lain pem
berda yaan keluarga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk membangun 
da ya ke luarga dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran 
akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. 

Pendekatan yang digunakan untuk memberdayakan keluarga adalah pen
dekatan PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa). 

Pendekatan PKMD diterapkan berdasarkan pemikiran bahwa : 

• 

• 

Keluarga/masyarakat mempunyai hak dan potensi untuk menentukan 
sendiri tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kesehatannya. 
Sebagian besar masalah kesehalan dalam keluarga terjadi akibat perilaku 
anggota keluarga itu sendiri. 

Oleh karena itu, upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh keluarga dengan 
memanfaatkan potensi yang ada pada keluarga itu sendiri jauh akan lebih efektif. 

Pendekatan PKMD adalah serangkaian kegiatan yang di laksanakan secara 
sistematis , terencana dan terarah oleh keluarga/masyarakat untuk memecahkan 
masalah ya ng dihada pi dengan meman faatkan potensi ya ng dim iliki sesu ai 
dengan keadaa n sos ial, ekonomi dan budaya setempat. (Lihat skema beri kut) 

.. ALUR PIKIR PENDEKATAN PKMD 

Serangkaian 
kegiatan yang : 
• Sistematis 
• Terencana 
• Terarah 

.. Dilaksanakan .. 
oleh keluargal 
masyarakat 

t 
Oengan memperh ilungkan : 
• Potensi keluargal 

masyarakat 
• Keadaan Sosekbud 

setempal 
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II. TUJUAN PENDEKATAN PKMD 

Tujuan pendekatan PKMD adalah : 

1. Meningkatnya kemampuan keluarga/masyarakat untuk menemukan masalah 
yang dihadapi. 

2. Meningkatnya kemampuan keluarga/masyarakat untuk dapat mem cahkan 
masalah yang dihadapi dan menggunakan sumber daya yang dimi iki keluargal 
masyarakat setempat. 

Oleh karena itu, keluarga/masyarakat harus aktif dalam mene ukan masalah 
yang mereka hadapi , menemukan potensi yang dimi li ki dan tur7t serta da la m 
merencanakan , melaksanakan , memantau dan menilai upaya pemepahan masalah 
yang di lakukan . 

III. SASARAN UTAMA PEMBERDAYAAN KELUARGA 

Sasaran utama adalah keluarga yang termasuk dalam kategori : 
• Ke luarga Prasejah tera dan 
• Keluarga Sejahtera 1 
Yang diprioritaskan pada keluarga yang berada di desa IDT (Inpres De1a Tertinggal) 

IV. PEMBANGUNAN KESEHATAN MAS YARA KAT DESA (PKMD) 

Pendekatan PKMD dalam pemberdayaan keluarga harus menjr. di kemampuan 
yang melekat dalam diri para pelaksana di lapangan baik di tingk t desa maupun 
tingkat kecamatan. Oleh karena itu dibentuk : 

1. Tim PKMD Tingkat Desa, yang terdiri dari : 
• Kepala Desa 
• Tokoh masyarakat (seperti tokoh agama dan guru) 
• Bidan di desa atau bidan/perawat dari Puskesmas Pembantu 
• Petugas Lapangan KB (PLKB) 
• Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Pertanian 
• Seksi LKMD 
• Kader PKK desa 

2. Tim PKMD Tingkat Kecamatan, yang terdiri dari : 
• Camat dan wakilnya 
• Tokoh masyarakat 
• Kepala Puskesmas dan Staf 
• Pengawas PLKB 
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• Petugas Pertanian Tingkat Kecamatan 
• Instansi lintas sektor lainnya di tingat kecamatan 
• Tim Penggerak PKK Tingkat Kecamatan 

Selain Tim PKMD , di setiap kecamatan akan ditempatkan seo rang tenaga 
penggerak masyarakat (TPM) yang melakukan pembinaan langsung terhadap TIM 
PKMD tingkat desa dan para kader keluarga. 

TPM merupakan tenaga khusus yang direkrut untuk melakukan fasilitasi agar 
proses pembinaan keluarga dapat berlangsung dengan baik dan diterima masy<: 
rakat dengan memperhatikan kondisi setempat. Sedangkan kader keluarga adalah 
seorang anggota keluarga ya ng mampu menjadi "kader" dalam keluarganya 
untuk menemukan masalah dan memecahkan masalah yang terjadi. 

V. PERAN TIM PKMD DALAM PEMBERDAYAAN KELUARGA 

1. Tim PKMD tingkat desa bertanggung jawab terhadap hal-hal sebagai berikut : 
• Membimbing kader keluarga agar mampu mengenali masalah kesehatan 

dan gizi dalam keluarga serta menilai tingkat pendapatan keluarga dengan 
menggunakan kriteria yang sudah ada. 

• Mengadakan pertemuan rutin dengan kader keluarga , baik melalui per
temuan Diskusi Kelompok Terarah , sarasehan maupun melalui kunjunganl 
tinjauan ke rumah keluarga bermasalah untuk menilai keadaan keluarga , 
memantau perkembangan keadaan keluarga , memberikan penyuluh an, 
bantuan dan pelayanan yang diperlukan keluarga , bila yang bersangkutan 
tidak mung kin datang ke fasil itas pelayanan kesehatan . 

• Membuat peta masalah kesehatan dan gizi keluarga tingkat desa setiap 
bulan berdasarkan hasil pengisian kartu kesehatan keluarga 

• Membahas masalah yang dihadapi keluarga binaan dengan sesama 
anggota Tim PKMD dengan bimbingan TPM melalui forum sarasehan 
dan lokakarya tingkat desa , guna menyusun rencana pemecahan masalah 
serta menentukan peran masing-masing dalam membantu tiap keluarga 
binaan untuk mengatasi masalah. 

2. Tim PKMD tingkat kecamatan bersama-sama dengan TPM tingkat kecamatan 
berperan sebagai berikut : 
• Membina Tim PKMD tingkat desa agar mereka mampu melaksanakan 

tugasnya. 
• Memantau proses pembinaan keluarga di tingkat desa dan hasil yang dicapai. 
• Menyusun peta masa lah kesehatan dan gizi keluarga tingkat kecamatan 

sebagai rangkuman dari peta tingkat desa dengan bimbingan tim lintas 
sektor dan TPM tingkat kabupaten . 
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Membahas masalah yang dihadapi masing -masing tin kat desa dan 
menetapkan masalah kesehatan dan gizi prioritas yang akal] ditanggulangi 

• Menyusun rencana pemecahan masalah prioritas dan me entukan peran 
masing-masing anggota tim. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~~n~ .. ~~~ .. ~ 
TIM PKMD .. TiM PKCM .. K.lOER 

TINGKAT KECAltATIU'i TINGK.AT Ct.sA KELUARGA 

/' • • /' 
~ 

~ 

~ ~ "M .. TiNGKAl 
K£TU.ll(( lOllf'Ol( KECk'tATolN .. OASA WISNA 

VI. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN TIM PKMD TK. KECAMATAN JAN TK. DESA 

Dalam pemberdayaan keluarga perlu dilakukan serangkaian ke iatan di tingkat 
kecamatan maupun desa, seperti berikut : 

1. Lokakarya Tk. Kecamatan 
2. Lokakarya Tk. Desa 
3. Pelatihan TIM PKMD Tk. Desa 
4. Pelatihan ketua kelompok Dasa Wisma 
5. Pelatihan kader keluarga 
6. Pelaksanaan Survei Mawas Diri (SMD) 
7. Kunjungan rumah untuk meneliti kebenaran data dalam 

kartu kesehatan keluarga 
8. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) 
9. Penyajian hasil SMD di tingkat kelompok Dasa Wisma 

10. Penyajian hasil SMD di tingkat desa 
11 . Pengkajian SMD Desa di tingkat kecamatan 
12. Pemetaan di tingkat kecamatan 
13. Bimbingan teknis TIM PKMD Kecamatan ke Desa 

I 
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kec<lmalan opcrasional kcc<lmatan Icntang proses II.:. kccamatall - Mcrnbuat 

pcmbcrdayaan TPMtk. pClllbcrdayaan kcscpakatan 
kcluarga k('('amal'lll kcluarga dari lk. r.,'lcmbcri 
i'cdoman kcrja Tim Ickni:-: Ik . kccamalan sId pcnjc lasan 
timPKMD kabupalcil Ik . kcl uarga 

Kclua Kclompok Tim PKMDdcsa 
Dasa Wistlla Icrbcn!uk 
Unsur PKM D Ik. - TcrsusUlI jadwal 
desa kcgiman KKG 

Ik . kccamalan 

2. Lokakarya lingb! Kcrangka - Tilll PKMD Ik. - l\.'scrw tahu TimPKMD Memberi 
desa opcrasional de sa ICrHang proses Ik. dcsa pcnjclas:ln 

pcmbcrdayaan Para KrIll;' RT/ R W pClllb(:rdaynan Mcmbual 
kcluarga Calol1 Kader kcluarga kcscpakat<ln 
Pcdoman kelja Kcluarga Kad.::r K.::luarga Mc nyusu n jadwal 
timPKililD tl.!rbcntuk kegiatan 

- JadwaJ kegiatan 
KKG tk. desa 

J. Pdatihan tim PKMD - Kcrangka Tim PKMDdcsa Tahu t.::ntang proses - TimPKMD Scbagai pdatih 
tingk;n desa opcrasional pembcrdaynan Ik. kccamalall 

pcmbcrdayaall kduarga - TPM tk . kcearnal;lll 
kduarga Tahu tent:mg 
Pccioman kcrj<l pedoman kcrja tim 
timPKMD.SMDdan PKMD. SMDdan DKT 
DKT - Mampu scbngni 

- 13ckalku mcmbin<l pclatih di Ik. desa 
kcluarga Tahu ICll lang lala 
Pctunjuk pengi sian cara pcngisian K3 
Kanu Kcschat;l11 Tahu Icnlang 
Kcluarga (K3) pcmcwan masalah 

- Pcdoman pcmctaan kcschatan kcluarga 
dan gizi 
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4. Pclalihan KCI1I3 Sd:!. KAPOK Dasa Wism;1 M:ulIpu scbagai - TirnPKr ... ID Scbagai pc lal ih 
Kclolllpok (KAPOK ) pdalih Kader Ik. dcsa 
Dasa Wisma Kc hwrg:1 - TimPK~'I D 

M:llllpu Ik. kccamatan 
IlK!lak »anakan 
Si'vll) 

Mmllpu 111crh.: liti 
kcbell,lran data 

5. I)c lalihan Kader Karlu Kcschatan Kader Kcluarga ivlampu Illcngisi K3 - TilllPKlvlD - Scbag:li pctalih 
Kcl u<l rga Kcl ll:lrg:! (K 1) Mcngclahlli pcran- lk. desa 

nya <1:11am pcrnbcr- - KAPOK Dasa Wi 5m3 
dayaan kclllarga - TPM lk. kccamalan 

6. rclak sanaan Sur\'ci Ka rl\! Kcschatan Anggota kcluarga rVlasa lah kcschalan - Kader Kcluarga Mcngisi K3 
Mawas Din (S Oivl) Kcl uarga kclllarga dan Si/ i sCliap bulan 

yang :Ida d:ll;1I1I 
kclllarga 

7. Ku njungan nunah uilluk I lasil l'cngis ian K3 Kader Kclua rga - Kcbenaran dala KJ KA POK Dasa Wisma Melllantau cara 

mClllastikan d i tk . kcl uarg:1 jo.·!ampu nl(!ngenal Tim PKMO tk. desa pengisian K3 
kebc naran data pada Salah sal u lop ik dan memccahkall T PM Ik. kecamatan 

Kartu Kcschalan dad bda lk u lllclllbina Illa ~alah yang ada 

Keluarg:t kclua rga 

penyul uhall 

8. Pe laksanaan Diskusi Rallg kumall hasil Kader Kcluarga Kader kcl l1arga - Tim PKMDlk. dcsa Sebagai pcmall(\u 

Kclompok ( DKTl pcng is ian K3 111c ngc na l illasa lah TPM Ik. kccamalall DKT 
d;lI ! lahu c:tra Sebagai penca!al 
mellleeahkan DKT 

1- - 11Ias.lfill! yal1g S"ebag;1I pc ngalll:ll -
dihadapi DKT 
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9. I\:nyajian hasil Rallgkurnan hasil - Ka(\l:f Kduarga - Mcngclahui - KAPOK - Mcnyampaikan 
Survci Mawas Diri pcngisian K3 li ngbl kcadaan kcluarga Dasa Wism;! hasil rangku11l<ln 
(SMD)di lingkal kcluarga binaan pcngis ian KJ 
Das;l \Visllla - Polensi yang dimi!iki 

kc luarg;l 
Reneaua 

pcrnccahan 
masalah 

10. Pcnyaj ian hasil Rangkuli lan hasil Timl'KMD Mcngctahui Tim I'Ktv1J) Mcnyarnpaik;m 
SUfvci 1\'l:1\\':ls Diri pcngi sian KJ tingkat tingkat des:! kcadaan dan lingbl dcsa rangku rnan hasi] 
(S~'ID) di lil1gb! dcsa i);lsa Wi5ma - Tokoh masyarakat m;lsalah <Ii scluruh pcngisian K3 

- TPM tingkat kclompok Dasa 
kccamalan Wi5ma 

- Kader Kcluarga - Mcng!.!I;lhui potensi 

dcsa urHuk rncrnc-
cahkan masalah 

- RCIH:an:l 
pClllccahan 
masalah 

II . Pcngkajian SMD Desa Ilasil SM D Tim PKMDdesa Menelili kebcnaran T im PKMD - Pengolahan dal:l 
di lingkal kec:ullatan tingkat desa - Tim PKMD lingkal data lHHuk Ik. kccam:llan bcrsamaTPM 

kecalllalan pcmClaan 
- KA POK Dasa Wisma 

12. I'CI1H;[aall(li lingkat Hasil SM D - I lasil SM D lingkat Mcngclah ui keadaan T iIllPKM]) MClllbual peta 
kec<llllalan lingk;lI dcsa d esa dan masalah di Ik. kccamalan S])M 

scluruh dcsa "JllM 
Ik. kccamalan 

13. Bimbi ngan teknis Tim PKMD lingkat Memberi dukungan TimPKM D Bimbingan Ick n is 
desa tckni s kegialan untuk Ik. keeamalan Bantuan pclayan:m 

pClllecahan m(lsalah ']PM kcschatan 
Ik. kccamalan 
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VII. PENUTUP 

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan keluarga di bidang 
kesehatan dan gizi tergantung pada hasil kerja keras Tim PKMD d~n peran serta 
kader keluarga dan seluruh masyarakat setempat. Pedoman kerja fni diha rapkan 
dapat dijadikan acuan yang kuat untuk menggali , meningkatkan dan mengarahkan 
peran serta kader dan masyarakat setempat dalam upaya memeca kan masalah 
yang dihadapi. 
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I. PENGERTIAN SURVEI MAWAS DIRI (SMD) 

Ko nsep dasar pemberdayaan keluarga da lam kese hatan dan gizi ada lah 
mengenalkan ke luarga akan permasa lahan yang mereka hadapi . Upaya penge
na lan in i dil akukan oleh kelu arg a send iri sehingga masa lah ya ng diketemukan 
benar-benar dirasakan dan disepakati mereka. 

Pengenalan masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara , misalnya : 
• Mengajak waki l keluarga untuk melihat secara langsung cara hidup bersih dan 

sehat yang dilakukan para keluarga di desa yang lebih maju dari desa mereka atau 
Melalui foto atau gambar-gambar yang diperlihatkan kepada mereka 
Menggun aka n a lat ba ntu pemanta uan keadaa n keluarga , sepe rt i Kart u 

• 
• 

Kesehatan Keluarga 

Kegia tan pengenalan masa lah tersebut dinamai dengan "Survei Mawas Diri 
(SMD)". Disebut demikian karena dalam survei ini kel uarga itu send iri , yai tu para 
kader ke luarga ya ng mengum pulkan data te nta ng masalah ya ng mereka hadapi 
dengan menggunakan alat bantu Kartu Kesehatan Keluarga (K3). 

Kartu Kesehatan Keluarga adalah ka rtu yang digunakan sebagai alat 
untuk mengenal dan memantau keadaan kesehatan dan gizi keluarga 
serta tingkat pendapatan keluarga. 

SMD ada lah keg iatan pengumpulan dan pengolahan data keadaan/masa lah 
yang berka itan dengan kesehatan dan gizi kelua rga ya ng dilakukan oleh kader 
I<eluarga setiap bulan dengan bimbingan dari Tim PKMD tingkat desa dan Tenaga 
Penggerak Masyarakat (TPM) tingkat kecamatan. 

II. DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA DILAKUKAN SURVEI MAWAS DIRI 

Survei Mawas Diri perlu dilakukan untuk : 
• mengenalkan keluarga akan permasalahan kesehatan dan gizi yang mereka 

hadapi 
• memperoleh gambaran masalah menurut apa yang dirasakan dan disepakati 

keluarga 
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III. TUJUAN SURVEI MAWAS DIRI 

1. Tujuan Umum I 
Diperolehnya informasi tentang keadaan atau masalah kesehatan d n gizi 
yang dihadapi keluarga 

2. Tujuan Khusus 
Diperolehnya data keadaan keseha tan dan keluarga sebagai hasil 
pengamatan kader keluarga 

IV. PELAKSANA SURVEI MAWAS DIRI 

SDM dilaksanakan oleh kader keluarga , yaitu wak il dari keluarJa yang dapat 
membaca dan menu lis dan dianggap mampu untuk menerapkan cara hidup bersi h 
dan sehat di tingkat keluarga serta menjad i pengh ubung anta r ang

l 
ota keluarga 

dalam mencari pertolongan petugas Jika dlperlukan. 

V. MACAM DATA YANG DIKUMPULKAN j 
Data ya ng dikumpulkan adalah berupa Identitas ke luarga da 13 keadaa n 

kesehatan dan gizi keluarga yang perlu diamati dalam keluarga setia bulan sesuai 
dengan isi kartu kesehatan keluarga 

1. Identitas keluarga yang menyangkut tentang : 
• Nama kader keluarga dan anggota keluarga 
• Jenis kelamin 
• Tanggal lahir/umur 
• Pendidikan 
• Hubungan keluarga 
• Status perkawinan 
• Tingkat kesejahteraan keluarga 
• Nama dasa wisma dan desa 

2. Keadaan kesehatan dan gizi yang diamati dalam keluarga men angkut 
tentang : 
• Ada ibu hamil 
• Ada bayi lahir sangat kecil 
• Ada bayi baru lahir tiba-tiba tidak dapat menyusu 
• Ada balita batuk pilek 
• Ada anggota keluarga batuk berdahak 3 minggu atau lebih 
• Ada anggota keluarga yang mencreVdiare 
• Ada anggota keluarga yang demam menggigi l (malaria) 
• Ada anggota keluarga sakit gigi 
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• Ada anggota keluarga kurang darah (merasa lesu, lemas, letih, lelah dan lalai) 
• Ada anggota keluarga yang cacingan 
• Ada anggota keluarga yang sangat kurus 
• Ada anggota keluarga yang sakit kulit 
• Ada pasangan usia subur tidak ikut KB 

... KARTU KESEHATAN KELUARGA MASALAH KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI -
.'~~ . .:.: ........ :"':'" .. ~ ... , ......... .. 

II 
~ ~ ...... 
"" 

II - .! 

II 
,. 

t ~~ ... a .. 
II 

II t} l 
PfTUNJUK PENGISIAN II 

II 
I!I 
lJ 

" II 
(.;"-

(atat.""!11 1:1 ...... -
II il -
II 

II 
,~ 

VI. PELAKSANAAN SURVEI MAWAS DIRI 

Pelaksanaan SMD mencakup 3 kegiatan pokok, ya itu : 
1. Pelatihan kader keluarga 

Sebelum mengumpulkan data para kader ke luarga perlu dilatih untuk mem
peroleh kejelasan tentang : 
• pengertian dan tujuan SMD 
• pentingnya pengisian kartu kesehatan keluarga sebagai alat bantu 

Survei Mawas Diri 
• pentingnya penyajian hasil pencata tan kartu kesehatan keluarga setiap bulan 

pada Diskusi Kelompok Terarah untuk rencana tindak lanjut pemecahan masalah 

2. Pengumpulan data 
Dengan melakukan pengamatan pada masing-masing keluarga setiap bulan 
dengan mengisi kartu kesehatan keluarga. 
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3. Penyajian data 
Data kartu kese hatan kelua rga pe rtama-tama disaj ikan atau di bah as di 
kelompok dasa wisma melalui Diskusi Kelompok Terarah. Kem dian K3 yang 
te lah terkumpul direkapitu lasi untuk dibuat pemetaan Tk . Desa Selanjutnya 
hasil pemetaan K3 Tk. Desa dibahas kembali di Tk. Kecamatan u tuk pemetaan 
Tk . Kecamatan (Lihat Pedoman Pemetaan Kesehatan dan G zi Ke luarga). 
Pembahasan has il K3 baik di ting kat dasa wisma, ting kat esa maupu n 
tingkat kecamatan juga dimanfaatkan untuk menggali potensi y ng ada pada 
kel uarga dan desa untuk menyusun rencana kegiatan tindak lanjut upaya 
pemecahan masalah. 

VII. LANGKAH KEGIATAN 

1. Pelalihan kader keluarga 
2. Kader keluar§a melakukan identifikasi dan memanlau keadaan kesE hatan 

dan gizi keluarga dengan menggunakan K3. 
3. Melaksanakan Diskusi Kelompok Terarah unluk mengetahui masalah yang 

terjadi pada masing-masing keluarga dan menyusun rencana pemecahan 
masalah. 

4. Merekapitulasi data K3 per dasa wisma. 
5. Penyajian hasH SMD tingkat dasa wisma 
6. Penyajian hasil SMD di tingkal desa dan pemetaan tingkal desa. 
7. Menyusun rencana pemecahan masalah atau rencana lindak lanju . 

VIII. PENUTUP I 

Demikia n, seca ra garis besar kegiata n SMD ya ng nanti dimanfaatkan untuk 
memba ntu se ti ap kelua rga dalam mengatasi pe rm asa lahan yJng dih ada p i . 



KELOMPOK 

DESA 

NAMA KELUARGA 

KK 1 

KK 2 

KK 3 

KK 4 

KK 5 

KK 6 

KK 7 

KK 8 

KK 9 

KK 10 

JUMLAH 

PROSENTASE (%) 

I., Bayi lahir 
hamil san gal kecil 

HASIL SMD TINGKAT DASA WISMA Lampiran 1 

MASALAH KESEHATAN KElUARGA DAN GIZI 

Keluarga 
Bayi lahir baluk bel· Kelu3rga Keluarga PUS 
lak dapal Salita dahak 3 Keluarga Keluarga Keluarga kurang Keluarga sangal Keluarga lidak 
menyusu batuk pilek mingguJIebih diare malaria saki! gigi darah cacingan kurus sakil kultt IkutKB 

" 



DESA ..... .. .. . .. .. HASIL SMD TINGKAT DESA Lampiran 2 

MASALAH KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI 

Keluarga 
KELOMPOK DASA WlSMA Bayl lahir batukber· Keluarga , Keluarga PUS 

100 Bay! lahir tak dapat Balita dahak 3 Keluarga Keluarga Keluarga kurang Keluarga sangat Keluarga tidak 
hamll sangat keell menyusu batuk pllek minggullebih diare malaria sakltgigi darah eaclngan kurus sakitkullt ikutKB 

DASAWISMA 1 

DASAWISMA 2 

DASAWISMA 3 

DASAWISMA 4 

DASAWISMA 5 

DASAWISMA 6 

DASAWISMA 7 

DASAWISMA 8 

DASAWISMA 9 

DASA WISMA 10 

JUMLAH 

PROSENTASE (%) 



DESA HASIL SMD TINGKAT KECAMATAN Lampiran3 

KECAMATAN 

MASALAH KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI 

Keluarga 
NAMA DESA Bayi tahir batukber· Keluarga Keluarga PUS 

lb. Bayillhir tak dapat Balita dahak 3 Keluarga Keluarga Keluarga kunmg Keluarga sangll Keluarga tidak 
hamil sangat keell menyUl u batuk pilak minggullebOl d~,. malaria &aldtaisi darah caeingan kurus saklt kullt Ikut KB 

DESA 1 

DESA 2 

DESA 3 

DESA 4 

DESA 5 

DESA 6 

DESA 7 

DESA 8 

DESA 9 

DESA 10 

JUMLAH 

PROSENTASE (%) 





A 3 

DJSKUSJ KELOMPOK TERA~A~J 
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I. PENGERTIAN DISKUSI KELOMPOK TERARAH 

Pendekatan ya ng digunakan pada peningkatan pemberdayaan keluarga di 
bidang kesehatan dan gizi sejalan dengan Pembangunan Kesehatan Masyarakat 
Oesa (PKMO) yakni pendekatan yang memerankan masyarakat sebagai sasaran 
dan pelaku dalam memecahkan masalah kesehatannya sendiri. Oalam hal ini , 
masyaraka t ditingkatkan kemampuannya dalam mengenali , menetapkan se rta 
memeca hkan masalah kesehatann ya dengan mengembangkan sumber daya 
yang ada pada masyarakat. 

Penerapan pendekatan PKMO tentu saja banyak mengembangkan kesepa
katan-kesepakatan dalam penggalian masalah , penentuan masalah utama maupun 
pemeca hann ya ya ng dapat dipero leh dengan menggunakan teknik Oiskusi 
Kelompok Terarah (OKT) . 

Diskusi kelompok terarah merupakan cara yang tepat, mudah dan praktis 
untuk menjangkau sasaran . Melalui cara ini memungkinkan petugas 
memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sikap, kepercayaan, 
motif dan perilaku khalayak sasaran atau pelayanan dalam kaitannya 
terhadap masalah yang tengah dihadapi. 

Yang dimaksud dengan Oiskusi Kelompok Terarah dalam upaya pemberdayaan 
keluarga adalah diskusi antara kader keluarga untuk mengenali , menetapkan dan 
memecahkan masa lah yang ada dalam ke luarga itu sendiri yang dipandu oleh 
seorang pemandu atau fasilitator, seorang pencatat, dan seorang pengamat proses 
diskusi. Atau dengan kata la in, OKT juga dapat diartikan sebagai forum diskusi an tara 
TIM PKMO ti ngkat desa atau tenaga penggerak masyarakat tingkat kecamatan , 
dengan para kader ke luarga ya ng digunakan sebaga i sa rana untuk pembinaan 
keluarga. 

II. TUJUAN PELAKSANAAN DISKUSI KELOMPOK TERARAH 

• 

• 

• 

Oiketahuinya masalah yang terjadi dalam keluarga sebagai hasil pencatatan 
Kartu Kesehatan Keluarga oleh kader keluarga. 
Oitetapkan dan disepakatinya masalah prioritas yang akan dipecahkan dan 
upaya tindak lanjut. 
Oiketahuinya perkembangan kegiatan keluarga dalam upaya peningkatan 
kesehatan dan gizi ke luarga . 
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III. DASAR PEMIKIRAN 

Melalui DKT dapat digali secara mendalam segala permaSa lal\an 
dalam keluarga dan sekaligus menetapkan serta meny k r I 

yang ada 
epa a I upaya p meca h a. anny 

IV. LANGKAH-LANGKAH DISKUSI KELOMPOK 

menentukan : 
a . tujuan 
b. topik 

+ c. pemandu 
d . pencatat dan p mgamat 
e. peserta 
f. waktu 
g . tempat 

• pembukaan OKl 

+ • diskusi 

• penutupan OKT 

1. Tahap Persiapan 

a. Menentukan tujuan 
Setiap pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah dalam pemberdj yaan keluarga 
mempunyai satu tujuan atau lebih, antara lain sebagai berikut : 
• diperolehnya kesepakatan tentang peranan dan tanggung ja ab kader 

ke luarga dalam peningkatan kesehatan dan gizi keluarga. 
• diperolehnya kesamaan pengertian tentang cara pengisian K rtu Kesehatan 

Keluarga. 
• diperolehnya kesepakatan masalah yang akan dipecahkan dan upaya 

tindak lanju t dalam keluarga. 

b. Menentukan topik Diskusi Kelompok Terarah l 
Dalam melaksanakan DKT dapat dipilih 1 (satu) atau 2 (dua) opik DKT alau 
sesuai dengan prioritas masalah yang ditentukan. Topik DKT antara lain 
mencakup: 
• peran dan tanggung jawab kader keluarga 
• cara pengisian Kartu Kesehatan Keluarga 
• masalah kesehatan dan gizi keluarga yang ditemukan dala, keluarga, ya itu 
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1. Ada ibu hamil 
2. Ada bayi lahir sangat keeil 
3. Ada bayi baru lahir tiba-tiba tidak dapat menyusu 
4. Ada balita batuk pilek 
5. Ada anggota keluarga batuk berdahak 3 minggu atau lebih 
6. Ada anggota keluarga yang meneretldiare 
7. Ada anggota keluarga malaria (demam menggigil) 
8. Ada anggota keluarga sakit gigi 
9. Ada anggota keluarga kurang darah (merasa lesu, lemah, letih , 

lelah dan lalai 
10. Ada anggota keluarga yang eaeingan 
11 . Ada anggota keluarga yang sangat kurus 
12. Ada anggota keluarga yang sakit kulit 
13. Ada pasangan usia subur tidak ikut KB 

Masing-masi ng to pi k d id iskus ikan seeara menda lam dalam kelompok 
seh ingga d ipero leh kesamaan pengertia n tentang penyebab masa lah 
upaya pemeeahann ya di ke luarga mas ing-masing maupun pemeeahan 
masalah seeara kelompok. 

e. Menentukan oemandu Diskusi KelomQ~o::.:k_'T:..:;e'_!.r~ar'-'a .... h:_ _______ __. 

Pemandu DKT adalah : 
• Anggota TIM PKMD tingkat desa 

Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM) tingkat keeamatan 

Persia pan yang perlu dilakukan adalah : 
1) Pemandu membuat petu njuk diskusi sesuai dengan topik ya ng akan 

dibahas agar jalan diskusi terfokus. Petunjuk diskusi ini berupa pertanyaan 
yang terbuka. 

2) Peranan Pemandu dalam DKT adalah : 
• Menjelaskan topik diskusi 
• Mengarahkan diskusi 
• Menggali pendapat dan permasalahan yang dihadapi oleh setiap ke luarga 
• Menggali tentang upaya tinndak lanjut yang telah dilakukan keluarga 

untuk mengatasi masalah yang terjadi 
• Mendorong semua peserta untuk memberi tanggapan tentang upaya 

pemeeahan masalah 
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• Penyampaian informasi atau pemberian bekal pengetahu n untuk 
mengenali dan mengatasi masalah 
Mengembangkan kesepakatan keluarga atau kelompok u tuk 
melaksanakan upaya pemecahan masalah 

• Ciptakan hubungan baik dengan peserta sehingga dapat menggali 
jawaban dan komentar yang lebih dalam 

d. Menentukan pencatat dan pengamat Diskusi Kelompok Ter rah 
Pemandu dibantu oleh satu orang pencatat yang dapat dipilih ari Tim PKMD 
tingkat desa yang mempunyai kemampuan : 
• cekatan dalam menu lis 
• konsentrasi cukup tinggi untuk mendengarkan seluruh diskusi 
• pencatat bertugas mencatat hasi l diskusi yang mencakup : 

tanggal , tempat dan waktu mulai dan selesai DKT 
menuliskan kata-kata yang diucapkan peserta apa adany tentang 
masalah yang dihadapi dan tindak lanjut yang telah atau p rlu di lakukan 
mencatat kesepakatan yang perlu dilakukan masing-masi 9 keluarga 
atau kelompok untuk memecahkan masalah. 
pemandu juga dibantu oleh sa tu orang pengamat yang da at dipilih 
dari Tim PKMD tingkat desa yang bertugas untuk menga ati seluruh 
proses diskusi baik yang menyangkut tentang : 
• suasana diskusi 
• keadaan peserta saat berdiskusi 
• gangguan dari luar yang mempengaruhi proses diskus , misalnya 

bising, terlalu banyak orang dan sebagainya 

e. Menentukan peserta Diskusi Kelompok Terarah 
Peserta DKT ada lah para kader keluarga dari masing-ma ing kel uarga. 
Jumlah peserta dalam setiap kelompok DKT antara 8 - 10 qrang. Penge-
lompokan dapat berdasarkan : I 
• kedekatan lingkungan tempat·tinggal 
• kelompok-kelompok yang ada misalnya melalui kelompok Dl sa Wisma 

f. Menentukan waktu 
Waktu diskusi sebaiknya tidak lebih da ri 1-2 jam yang p laksan aann ya 
dapat dilakukan pada pagi, siang, sore atau malam hari, te gantung pad a 
situasi setempat atau kesempatan yang ada pad a peserta. 

Alat bantu pencatat hasil DKT dapat dilihat pada lembar h sil DKT pada 
contoh berikut : 



TOPIKDKT 
TANGGALPELAKSANAAN 
LOKASI 

NO. PERTANYAAN 

Rangkuman : 

1J 

1. Kesepakatan masalah yang akan dipecahkan 

2 I 3 I 

2. Kesepakatan rencana pemecahan masalah dan peran masing-masing 

PENCATAT 

4 

JAWABAN PESERTA 

I 5 I 6 I 7 

Lampl fan 1 

I 8 19_1 10 

PEMANDU 

'" ...... 
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g. Menentukan tempat 
Diskusi dapat di lakukan di rumah salah satu warga, di balai esa, atau di 
tempat lain yang memadai , dalam arti : 
• mudah dicapai peserta 
• sejuk 
• tidak bising 
• lingkungan netral yang membuat peserta bebas mengeluar an pendapat 

cukup luas sehingga pengaturan duduk peserta dapat dib at melingkar 

PENGATURAN DUDUK PESERTA DKT 

Peserta 

P ang amfl t 

Peman d u Pencatat 

1. Tahap Pelaksanaan 

a. Pembukaan 
• Dimulai dengan ucapan selamat datang dan ajukan pe anyaan yang 

sifatnya umum yang tidak berkaitan dengan topik diskusi . agar peserta 
tidak merasa tegang, misalnya menanyakan kead~an pe se rta. 

• Jelaskan latar belakang dan tujuan diselenggarakannya diS~USi kelompok 
ini serta perkenalkan nama Pemandu, Pencatat dan Pengamat beserta 
peran masing-masing I 
Minta peserta memperkenalkan diri jika di antara mereka rnemang belum 
saling mengenal, dan Pemandu harus cepat mengingat nama peserta 
dan menggu nakannnya pad a waktu berbicara den~an peserta 
Tekankan bahwa pendapat dari semua peserta sangat pe ting sehingga 
diharapkan semua peserta bebas mengeluarkan pendaPj t. Kejujuran 
pendapat peserta penting ditekankan 

• Jelaskan bahwa waktu pemandu mengajukan pertanyaan jan gan 
berebutan menjawabnya pada waktu yang sama 
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b. Pelaksanaan Diskusi Kelompok Terarah 
lsi DKT sesuai dengan panduan yang telah dibuat sebelumnya oleh pemandu 
untuk dilontarkan pada peserta . Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 
dalam pelaksanaan DKT, yaitu : 
• Lontarkan pertanyaan yang ada dalam panduan DKT satu per satu , dan 

minta seluruh peserta memberi tanggapan atau berdiskusi sesama mereka 
tentang topik yag dilontarkan tersebut 

• Gali masalah yang terjadi dalam setiap keluarga dan tindakan apa yang 
telah dilakukan oleh keluarga tersebut 

• Ajak peserta lain untuk berdi skusi dalam memecahkan masalah-masalah 
yang timbul dalam keluarga 

• Beri bekal pengetahuan secara sing kat untuk memecahkan masalah 
yang ada 

• Kembangkan kesepakatan keluarga atau kelompok untuk rencana 
pemecahan masalah 

• Semua jawaban peserta untuk setiap topik dicatat oleh pencatat 

c. Penutupan Diskusi Kelompok Terarah 
Untuk menyimpulkan pertemuan DKT, pemandu sebaiknya memperhatikan 
hal-hal sebagai berikut : 
• Jelaskan bahwa diskusi telah selesai dan akan merangkum pokok-pokok 

yang telah dibicarakan 
• Utarakan pada peserta tentang hasil DKT yang menyangkut kesamaan 

persepsi tentang suatu masalah dan kesepakatan rencana tindak lanjut 
yang berkaitan dengan kegiatan kader keluarga di rumahnya masing
masing maupun yang perlu dilakukan secara kelompok atau gotong royong. 
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--
No. TOPIK DKT PANDUANPERTANYAAN 

i Peranan kader keluarga 1. Anda te lah ditunjuk untuk menjad i KaJler Keluarga , 
dalam pemberdayaan - apa artinya bagi Anda sendiri 
keluarga di bidang - dan apa artinya bag i keluarga And ? 
kesehatan dan gizi 

2. Sebagai kader keluarga , peran apa y ng bisa 
Anda laksanakan untuk meningkatka keadaan 
kesehatan dan gizi keluarga Anda ? 

3. Bekal apa yang Anda butuhkan agar nda dapat 

mooi'''"''" P"'" '"do ,.b'9" "j' "'",~' 
yang baik? 

4. Menurut Anda, apakah Anda perl u diblna oleh 
petugas. Bila ya, siapa yang tepat m mbina Anda, 
dan bagaimana cara pembinaannya 

ii Cara pengisian Kartu 1. Coba Anda baca dan teliti sejenak te ~ang 
Kesehatan Keluarga Kartu Kesehatan Keluarga ini. Setela itu , coba 

ceritakan kembali tentang maksud dJn tujuan 
adanya kartu in i. 

2. a. Untuk siapa kartu ini ? 

b. Siapa yang akan meng isi kartu ini ? 

3. Bagaimana cara meng isi kartu ini, to t ng Anda 
ceritakan. 

4. Keadaan apa saja yang perlu diamat dalam 
keluarga? 

5. Kapan kartu ini harus diisi ? I 

6. Apa manfaat kartu ini bagi keluarga I nda? 

7. Setelah kartu ini diisi oleh para kader ke luarga. 
tindakan apa yang perl u dilakukan ? 
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-
Nc. TOPIK DKT PANDUAN PERTANYAAN 

iii . Penemuan masalah Kita bertemu kemba li untuk membicarakan hasil 
kesehatan dan gizi pengamatan kesehatan dan gizi keluarga pada 
keluarga yang dihadapi Kartu Kesehatan Keluarga. 
dan upaya tindak lanjut 
yang perlu dilakukan 1. Coba Anda utarakan masalah apa yang dihadapi 

keluarga sekarang ini ? . DKT ini dilakukan 
setiap bulan untuk 2. Menurut Anda, apa penyebabnya dan upaya apa 
membahas tuntas yang telah Anda/keluarga lakukan untuk mengatasi 
hasil pengamatan masalah terse but ? 
Kartu Kesehatan 
Keluarga 3. Apakah tindakan tersebut berhasil mengatasi 

masalah yang ada? Bila tidak , kira-kira apa 
yang perlu Anda lakukan 
(Gali pendapat peserta yang lain untuk mengem-

bangkan kesamaan pengertian tentang cara 
mengenali dan mengatasi masalah) 

4 . Setiap keluarga mengalami masalah. Apakah 
masalah yang dihadapi masing-masing keluarga ini 
bisa dipecahkan bersama. 
- Bila ya , masalah apa yang diutamakan untuk 

dipecahkan bersama 

- Bila ya , bagaimana caranya ? 

5. Apa peran masing-masing keluarga untuk 
memecahkan masalah tersebut ? 

6. Potensi apa saja yang dimiliki keluarga untuk 
memecahkan masalah tersebut ? 

7. Bantuan apa yang perlu petugas berikan 
untuk memecahkan masalah yang ada? 
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