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ABSTRAK

EFEKTIVITAS POSDAYA KKN TEMATIK
DI PEKON MARGA MULYA KECAMATAN KELUMBAYAN BARAT

KABUPATEN TANGGAMUS PERIODE JANUARI 2015

Oleh

Vinna Herina

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas Posdaya KKN
Tematik di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten
Tanggamus, periode Januari 2016. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dengan
pendekatan secara kuantitaif. Sampel penelitian ini berjumlah 28 orang. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner, dan dokumentasi,
sedangkan analisis data dilakukan dengan cara analisis tabel frekuensi melalui
program pengolahan data statistik, yaitu SPSS. Berdasarkan hasil penelitian,
keseluruhan efektivitas Posdaya KKN Tematik di Pekon Marga Mulya Kecamatan
Kelumbayan Barat dapat disimpulkan cukup efektif dengan hasil perhitungan sebesar
70,9%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kuliah Kerja Nyata, Posdaya
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ABSTRACK

EFFECTIVENESS OF POSDAYA KKN TEMATIK AT MARGA MULYA
VILLAGE WEST KELUMBAYAN SUB DISTRICT TANGGAMUS

DISTRICT PERIOD JANUARY 2015

By
Vinna Herina

This research aims to find out and explain about effectiveness of posdaya KKN
tematik at Marga Mulya Village West Kelumbayan Sub District Tanggamus
District period January 2015. The type of this research is descriptive with
quantitative approach. Sample of this research amount 28 peoples. Data collecting
technique in this research is questionnaire and documentation, at the same time
data analysis used frequency table analysis by statistical data processing
programme, SPSS. According result of this research, totality effectiveness of
posdaya KKN tematik at Marga Mulya Village West Kelumbayan Sub District
Tanggamus concluded quite effective with the calculation result 70,9%.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia sebagai makhluk

sosial, karena pendidikan merupakan proses pendewasaan dan pemandirian

manusia secara sistematis agar manusia mampu menjalankan perannya sebagai

makhluk sosial yang bertanggungjawab, bermoral, dan beretika. Selain itu,

pendidikan juga dapat menambah pengetahuan dan wawasan  yang nantinya dapat

menjadi bekal manusia itu sendiri dalam menjalani kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara tanpa melupakan nilai-nilai atau norma-norma yang

berlaku di lingkungan masyarakatnya (BP KKN Unila).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 20 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Perguruan

Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

masyarakat”. Pada pasal 24 ayat 2 juga disebutkan: “Perguruan Tinggi memiliki

otonomi unuk mengelola sendiri lembaga sebagai pusat penyelenggaraan

pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat”.

Tugas, fungsi, dan tanggungjawab lembaga Perguruan Tinggi dirumuskan dalam

Tridharma Pendidikan Tinggi, yang terdiri dari fungsi pendidikan dan pengajaran,
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penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat (Oos M. Anwas, 2011). Sesuai

dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, sudah seharusnya Perguruan Tinggi

memilki kepedulian terhadap masyarakat. Kepedulian Perguruan Tinggi

diwujudkan dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa

kegiatan. Kegiatan tersebut antara lain: pendidikan dan pelatihan, pelayanan

kepada masyarakat, pengembangan wilayah, kaji tindak (action research), dan

Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakulikuler yang memadukan

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan  metode pemberian

pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat. KKN juga merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu

dan teknologi yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, mekanisme kerja,

dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, KKN diarahkan untuk menjamin

keterkaitan antara dunia akademik-teoritik dan dunia empirik-praktis. Dengan

demikian akan menjadi interaksi sinergis, saling menerima dan memberi, saling

asah, asih, dan asuh antara mahasiswa dan masyarakat.

Dalam melaksanakan kegiatan KKN, Universitas Lampung (Unila) telah

menyusun Rencana Strategik (Renstra) tahun 2007-2011 yang mencantumkan

salah satu program strategiknya, yaitu Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

Selanjutnya untuk memperkuat status KKN dalam kelembagaan di Unila, maka

telah dibuat Surat Keputusan Rektor No: 259/H26/KP/2008, tertanggal 13
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Oktober 2008 tentang Status Bidang Kegiatan KKN yang merupakan salah satu

bidang pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Unila.

Unila bersama Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) bekerjasama untuk

melaksanakan peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan mengusung tema

KKN pada periode Januari 2015, yaitu Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).

Yayasan Damandiri sejak tahun 2009 telah bekerjasama dengan sekitar 50

Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, yaitu untuk memperluas jangkauan guna

mencapai sasaran MDGs.

Millenneum Development Goals (MDGs) merupakan tujuan dan sasaran

pembangunan abad Millenium yang telah disepakati negara-negara di dunia. Para

pemimpin dunia termasuk Indonesia telah menetapkan bahwa target pencapaian

MDGs tahun 2015. Karena itu semua pihak termasuk lembaga Perguruan Tinggi

memiliki kewajiban untuk mensukseskan pencapaian MDGs tersebut (Oos M.

Anwas, 2011).

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) bertujuan untuk membangkitkan kembali

budaya gotongroyong dan kekeluargaan di masyarakat serta menggali potensi

yang ada di desa, baik itu Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia,

(Suyono dalam Mulyono, 2014).  Posdaya adalah sebuah gerakan pemberdayaan

masyarakat dengan ciri khas (bottom-up program), yakni program dari

masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sehingga yang menjalankan

posdaya adalah masyarakat itu sendiri.
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Posdaya menggunakan model pemberdayaan keluarga atau rumah tangga. Model

ini berorientasi pada keluarga atau rumah tangga yang menjadi subjek dan objek

pemberdayaan. Model ini berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tentu saja yang diutamakan adalah keluarga pra sejahtera, keluarga yang tingkat

pendidikannya rendah, atau tingkat pengetahuan dan kesadarannya untuk maju

tidak cukup kuat mendorongnya untuk maju.

Usaha pemberdayaan melalui Posdaya dimulai dari memberi peluang pekerjaan.

Memberikan pekerjaan ini harus memperhatikan kemampuan atau keterampilan

mereka (Hamim dkk, 1996). Melalui Posdaya ini, keluarga muda merupakan titik

sentral pembangunan, serta berkesinambungan (Satriani dan Muljono, 2011).

Posdaya dapat dikatakan sebagai tempat edukasi masyarakat sekaligus dapat

dikembangkan menjadi wadah kegiatan penguatan fungsi-fungsi keluarga secara

terpadu. Wadah di mana keluarga dengan kondisi ekonomi dan budaya umumnya

lemah dibantu untuk melahirkan gagasan dan mengorganisasikan potensi yang

ada untuk secara bersama-sama mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh

masing-masing keluarga dan masalah bersama pada tingkat komunitas.

Dalam Posdaya KKN Tematik Unila terutama di Pekon Marga Muya, mahasiswa

dapat membantu keluarga yang membutuhkan dengan bantuan berupa tenaga,

dana, dan pemikiran. Dalam melaksanakan fungsinya, mahasiswa melalui

Posdaya merancang kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan

masyarakat dan anggotanya untuk melaksanakannya dan mendapatkan manfaat

dari padanya. Posdaya membangun kehidupan sosial yang sehat dengan
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memberikan peningkatan kemampuan kapasitas individu, kapasitas keluarga, dan

kapasitas organisasi tingkat komunitas untuk mengelola sumber daya sekitar

menjadi lebih berdaya guna.

Dalam Posdaya KKN Tematik Unila, mahasiswa diberi kesempatan membantu

masyarakat dengan mengembangkan keahliannya (pendidikan keilmuan yang

dipelajarinya di Fakultas masing-masing) sekaligus menerapkannya melalui

kegiatan penelitian dalam kerangka pengabdian pada masyarakat sebagai bentuk

karya nyata sesuai dengan bidang keilmuan yang dipelajarinya. Dengan spektrum

ini, maka pada akhirnya keilmuan tidak bersifat “melangit”, tetapi “membumi”,

karena mampu mengaplikasikan keilmuannya itu ke dalam tataran praktis

sosiologis kemasyarakatan (Rismiyadi, 2012). Kemudian mahasiswa KKN

berperan sebagai fasilitator bagi masyarakat untuk mensosialisasikan dan

membentuk struktur kepengurusan Posdaya.

Selama 40 hari mahasiswa dituntut untuk membentuk Posdaya. Pembentukan

Posdaya dilakukan melalui proses, yaitu mahasiswa melakukan survei dan diskusi

terlebih dahulu bersama tokoh masyarakat dan tokoh pemuda di Pekon Marga

Mulya hingga beberapa hari, lalu mahasiswa melakukan sosialisasi kepada

masyarakat tentang maksud, tujuan, dan manfaat didirikannya Posdaya di pekon

tersebut, sehingga program pokok Posdaya mahasiswa pun disesuaikan dengan

kebutuhan dan masalah yang ada di Pekon Marga Mulya.

Kemudian mahasiswa membentuk Posdaya beserta struktur keanggotaannya,

pembuatan program kerja berdasarkan lima bidang pokok Posdaya, lalu
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melaksanakan program kerja yang telah disepakati. Menurut Mulyono (2014),

keberhasilan pembangunan diukur dari lima bidang pokok penting, yaitu

pendidikan, kesehatan, kewirausahaan atau ekonomi, dan lingkungan. Apabila 4

bidang  pokok tersebut digarap dengan sungguh-sungguh dan berhasil, maka

dapat dipastikan bahwa masyarakat akan lebih terjamin dan lebih sejahtera.

Menurut Mulyono (2014), program kerja pokok pada Posdaya yang diharapkan

seperti pada bidang pendidikan, para mahasiswa diharapakan memberikan

dorongan kepada para orang tua di desa-desa agar anak-anak yang usia sekolah,

didorong dan diajak untuk masuk sekolah.  Bidang kesehatan, para mahasiswa

diberi bekal untuk mengembangkan kebun obat-obatan dan membantu rakyat desa

untuk menanam tanam-tanaman obat di sekitar rumahnya, seperti jahe, kunyit,

temulawak, kumis kucing, dan bebagai jnis tanaman obat lainnya, serta kolam-

kolam kecil yang di dalamnya dibudidayakan ikan untuk keperluan gizi keluarga,

sehingga dengan demikian pemenuhan gizi keluarga mereka terjamin dan tetap

hidup sehat.

Lebih lanjut menurut Mulyono (2014) pada bidang ekonomi atau kewirausahaan,

dengan adanya mahasiswa terjun kemasyarakat, keluarga-keluarga yang selama

ini belum memiliki kegiatan usaha, diajak bergabung dalam kelompok usaha di

desa, berbaur dengan keluarga yang lebih mampu, sehingga dengan demikian

dapat mengembalikan modal sosial dan hidup saling gotongroyong diantara warga

desa. Dengan demikian akan tercipta suasana damai, aman dan tenteram, serta

ekonomi di daerah tersebut dapat tumbuh dan berkembang. Bidang lingkungan
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juga sangat penting, dengan adanya tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah

keluarga di desa, maka akan menciptakan rasa aman, nyaman, lingkungan yang

bersih, kondusif, dan yang jelas kehidupan akan lebih baik dan lebih sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana

efektivitas Posdaya KKN Tematik Unila di Pekon Marga Mulya yang sebagian

besar masyarakatnya masih tergolong keluarga yang tingkat pendidikannya

rendah dan di Pekon Marga Mulya tempat peneliti melakukan KKN Tematik

dengan tema Posdaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektivitas KKN Tematik Posdaya Unila di

Pekon Marga Mulya, Kecamtan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui Efektivitas KKN Tematik Posdaya

Unila di Pekon Marga Mulya, Kecamtan Kelumbayan Barat, Kabupaten

Tanggamus
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D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan untuk

pengembangan ilmu sosiologi terutama dalam pengetahuan mengenai

pemberdayaan masyarakat melalui Posdaya

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa

yang membaca, khususnya untuk mahsiswa yang akan melakukan KKN

dalam tema Posdaya.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Efektivitas

LeBoeuf (2010) mengemukakan bahwa efektivitas adalahmenentukan tujuan yang

tepat diantara berbagai alternatif dan kemudianmampu mencapainya.Efektivitas

merujuk pada pelaksanaan jenis atau bidangpekerjaan yang paling tepat,

singkatnya, efektivitas berarti hasil. KemudianRangkuti (2006) menyatakan

efektivitas merupakan upaya mengerjakansemua pekerjaan secara tepat (doing the

right job) dengan menggunakanseluruh potensi sumberdaya yang dimiliki dan

sesuai dengan tujuan operasional. Berdasarkan pendapat mengenai efektivitas

tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah keberhasilan suatu program

atau organisasi dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan

sebelumnya. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan

dicapai maka program dan organisasi tersebut dapat dikatakan efektif.

a. Ukuran Efektivitas

Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program

dengan output program.Pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran
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untuk menentukan efektivitas program. Budiani (2009), menetapkan variabel-

variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

a) Pengetahuan program, yaitu tingkat pengetahun masyarakat mengenai

program.

b) Sosialisai program, yaitu kemampuan mahasiswa dalam menyampaikan

tujuan, fungsi dan manfaat Posdaya dibentuk untuk masyarakat.

c) Pencapaian program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil

pelaksanaan Posdaya dengan tujuan Posdaya yang telah ditetapkan.

d) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana program tepat dengan

sasaran yang sudah dientukan sebelumnya, yaitu memberdayakan

masyarakat miskin melaui program-program Posdaya.

Terkait dengan itu, pengukuran efektivitas sebuah program yang dikaji dalam

penelitian ini mengacu pada beberapa indikator, yakni (1) Pengetahuan program;

(2) sosialisasi program; (3) pencapaian program; dan (4) ketepatsasaran program.

Selanjutnya dari keempat indikator tersebut dapat dilihat perihal efektif atau

tidaknya sebuah program yang diteliti.

2. Tinjauan Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologi pemberdayaan berasala pada kata dasar “daya” yang berarti

kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pmberdyaan

dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau pemberian

daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemapuan
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dari pihak yang mempunyai daya kpada pihak yang kurang atau belum berdaya

(Ambar Teguh S, 2004).

Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam rangka mengatasi berbagai

keterbelakangan masyarakat. Beberapa penyebab keterbelakangan diantaranya ada

enam sumber yang utama: (1) kebodohan (illiteracy), yaitu suatu keadaan di mana

jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan, minimal pendidikan dasar, sangat

sedikit; (2) kekakuan tradisi (tradition rigidity), yaitu suatu keadaan di mana

sebagian masyarakat masih mempertahankan tradisi; (3) penduduk yang tidak

terampil (unskilled people), yaitu suatu keadaan di mana kecukupan jumlah

penduduk yang terampil kurang memadai; (4) konsumtif, yaitu sebagian besar

masyarakat berperilaku sebagai konsumen, bukan sebagai produsen; (5) ketidak

mampuan alih teknologi atau waralaba (disfranchised), yaitu berkaitan dengan

ketidakmampuan negara dalam meyakinkan negara-negara investor untuk

mempercepat pelaksanaan alih teknologi(karena negara kita daya saingnya sangat

rendah); (6) salah penempatan/penggunaan SDM (displacement), yaitu suatu

keadaan di mana banyak tenaga ahli yang berkategori tenaga ahli ternyata bekerja

bukan pada bidang yang sesuai. Sebagian faktor penyebab keterbelakangan

tersebut, selain berpengaruh pada rendahnya kemampuan masyarakat dalam

bidang ekonomi, namun juga berpengaruh pada bidang kesehatan (Krianto,dalam

Isbandi, 2007).

Menurut PBB (dalam Rubiyanto dan Suharjo, 2014)pemberdayaan masyarakat

adalah proses dimana upaya dari orang itu sendiri bersama-sama dengan
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pemerintah yang berwenang meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya

komunitas serta mengintegrasikan komunitasnya ke dalam kehidupan bangsa,

sehingga memungkinkan untuk memberikan kontribusi/dukungan sepenuhnya

kepada kemajuan nasional.

Menurut WHO (dalam Ndraha, 1978) pemberdayaan masyarakat adalah suatu

prosesmembuat orang mampu meningkatkan kontrol lebih besar atas keputusan

dan tindakan yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, bertujuan untuk

memobilisasi individu dan kelompok rentan dengan memperkuat keterampilan

dasar hidup merekadan meningkatkan pengaruh mereka pada hal-hal yang

mendasari kondisi sosial dan ekonomi.

Shardlow (dalam Isbandi, 2007;78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada

mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok,

ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan

mengusahakan untuk membentukmasa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Dari beberapa pengertian di atas “pemberdayaan” berupaya untuk menjadikan

masyarakat lebih mandiri memberdayakan masyarakat melalui berbagai

keterampilan yang dimiliki masyarakat. Pemberdayaan sebagai proses

mengembangkan, menswadayakan masyarakat dari penekanan-penekanan

kehidupan disegala bidang dan sektor kehidupan.
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b. Tujuan Pembedayaan Masyarakat

Upaya pembedayaan masyarakat bertujun untuk menjadikan masyarakat yang

kurang mampu menjadi mandiri, dalam arti masyarakat yang kurang mampu

tersebut memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang

mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhannya dengan tidak

menggantungkan hidup merka pada bantuan pihak luar, baik pemertintah maupun

organisasi non pemerintah. Kemandirian masyarakat meliputi kemandirian

berfikir, bertindak dan mengndalikan apa yang mereka lakukan.

Menurut Widjajanti (2011) Kemandirian  masyarakat merupakan suatu kondisi

yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan,

memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai

pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya

kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan

kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat

fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah

proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara

bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat

dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program

yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat,

mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dankelompok

terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai
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budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidakmenciptakan

ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat, serta berkelanjutan Suriadi (dalam

Rihandini, 2012)

3. Tinjauan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KKN Pos Pemberdayaan Keluarga dijelaskan

bahwa pada tahun 2005 dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional,

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan petunjuk agar instansi

pemerintah bersama organisasi masyarakat segera melakukan revitalisasi atau

penyegaran Posyandu. Hal tersebut dinyatakan mengingat di masyarakat masih

banyak muncul gejala terjadinya gizi buruk, bangkitnya kembali polio, serta

penyakit menular lainnya. Banyak pihak mengingatkan kejadian tersebut sebagai

akibat makin menurunnya intensitas pembinaan dan kegiatan Posyandu. Di lain

pihak kebutukanrakyat Indonesia makin berkembang dan kompleks sehingga

perlu adanya solusi yang dinamis agar keluarga mampu menjalani fungsi-

fungsinya dengan baik.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut tidak cukup bila hanya menyegarkan

Posyandu. Maka munculah konsep Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga) yang

merupakan wahana pemberdayaan fungsi keluaraga yang menitikberatkan pada

lima bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, agama, dan

lingkungan.
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1. Pengertian Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Posdaya adalah forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan

sekaligus bisa dikembangkan menjadi wadah koordinasi kegiatan penguatan

fungsi-fungsi keluarga secara terpadu (Suyono & Haryanto 2009). Pos

Pemberdayaan Keluarga juga dapat menjadi wadah pelayanan keluarga secara

terpadu, yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara berkelanjutan dalam

berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan, kesehatan, wirausaha dan

lingkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bisa tumbuh mandiri di

Desanya.

Pengembangan Posdaya menurut Suyono dan Haryanto (2009) ditujukan untuk

tercapainya hal-hal sebagai berikut: (1) dihidupkan dukungan sosial budaya atau

sosial kapital seperti hidup gotongroyong dalam masyarakat untuk merangsang

keluarga lain membantu pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama

memecahkan kehidupan yang kompleks, merupakan wadah atau forum yang

memberikan kesempatan para keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh dalam

memenuhi kebutuhan membangun keluarga bahagia dan sejahtera; (2)

terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, yaitu

keluarga yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial sehingga tercipta suatu

kehidupan yang rukun damai dan memiliki dinamika yang tinggi; (3)

terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotaan dan partisipasi keluarga di desa

atau kelurahan yang dinamis menjadi wadah atau wahana partisipasi sosial,

sehingga para keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan.
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Posdaya bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi kepada

masyarakat berupa pelayanan terpadu diberbagai bidang seperti Posyandu, PAUD,

pelayanan BLT, pelayanan RASKIN, atau pelayanan pembangunan lainnya. Pos

Pemberdayaan Keluarga dibangun sebagai forum untuk mengembangkan kegiatan

pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu pemberdayaan pembangunan untuk

seluruh anggota keluarga yang dipadukan dengan saling terkait. Tujuannya adalah

agar pimpinan keluarga mengetahui peran dan fungsinya yang lengkap sebagai

kesatuan keluarga yang utuh. Akhirnya setiap kepala keluarga dan anggotanya

bisa saling mengingatkan untuk melakukan pemberdayaan seluruh anggota

keluarga secara mandiri.

2. Sasaran Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Secara bertahap untuk mencapai sasaran pemberdayaan melalui Posdayadapat

ditempuh melalui tahapan-tahapan dengan materi muatan seperti berikut:

1) Pemberdayaan Dibidang Pendidikan

Pendidikan berkenaan dengan perkembangan dan perubahan kelakuan anak didik.

Pendidikan bertalian dengan transformasi pengetahuan, sikap, kepercayaan,

keterampilan, dan aspek-aspek kelakuan lainnya kepada generasi muda.

Pendidikan adalah proses mengajar dan belajar pola-pola kelakuan manusia

menurut apa yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat menjamin

kelangsungan hidupnya melalui pendidikanagar masyarakat itu dapat melanjutkan

eksistensinya, maka diharapkanmasyarakat teruama pemuda dapatmeneruskan
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nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan bentuk kelakuan lainnya yang

diharapkan akan dimilki setiap anggota (Nasution, 2014:10).

Salah satu contoh sasaran utama dibidang ini adalah pengembangan keluarga

muda dengan penyuluhan tentang anak balitanya melalui pengembangan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Setiap Posdaya yang disekitarnya belum

terdapat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dianjurkan agar keluarga

yang tergabung dalam posdaya segera mengupayakan pengembangan program

BKB atau membentuk kegiatan PAUD. Tujuannya agar semua balita terutama

anak dari keluarga kurang mampu segera ditampung dalam kegiatan tersebut.

Dengan bergabungnya anak-anak balita dalam kegiatan itu maka orang tuannya

segera diajak untuk mengikuti pelatihan keterampilan atau pelatihan

kewirausahaan.

Pendidikan anak usia dini mengandung makna agar kegembiraan anak akan

sekolah bisa dimulai sejak usia dini (balita). Sebagai upaya mendororng

peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, makaseiring dengan itu pemberian

pelatihan kepada orang tua mengenai pentingnya pendidkan supaya orang tua

lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya, sehingga tidak ada lagi anak-

anak putus sekolah.

2) Pemberdayaan Dibidang Kesehatan

Menurut Majid (2014), Kesehatan memegang peran penting dalam menunjang

pembangunan dibidang ekonomi dan merupakan investasi dalam upaya

penanggulangan kemiskinan. Bahkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),
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dalam pngukurannya menenmpatkan kesehatan sebagai salah satu indikatornya

selain pendidikan dan pendapatan. Unutk itu pembangunan kesehatan harus

mendapatkan prioritas sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia.

MelaluiPosdaya diusahakan agar setiap keluarga senantiasa mengingat akan

budaya hidup sehat. Dimulai dari sehat maka apapun akan bisa dikerjakan.Jika

demikian, pemberdayaan yang akan dilakukan pun akan berjalan lancar.

Pemberdayaan budaya hidup sehat itu harus disertai dengan penyegaran dan

pengembangan posyandu yang diharapkan bisa diutamakan untuk memberi

pelayanan kepada keluarga muda dengan anak-anak balitanya. Posyandu harus

berperan untuk mendukung agar keluarga muda, laki-laki, perempuan, tetap sehat

sehingga bisa bekerja baik dan mendapatkan nilai tambah yang tinggi sehingga

bisa menjamin kehidupan yang sejahtera, terutama mendidik anak-anak balitanya

sehingga bisa melepaskan diri dari kehidupan yang miskin.

Ukuran keberhasilan Posdaya bukan dari banyaknya berdiri posyandu dan

penyuluhan kesehatan yang dilakukan, tetapi dilihat dari menurunnya jumlah

balita dengan status gizi buruk atau banyaknya masyarakat yang sehat.

3) Pemberdayaan Dibidang Lingkungan

Contoh dari bidang ini adalah pemeliharan, penyegaran, dan pengembangan lahan

yang ada dilingkungan sekitar rumah atau di lingkungan alam lainnya, termasuk

pemeliharaan sanitasi dan pemanfaatan tanah-tanah kosong, lahan di sekitar

rumah atau lingkungan desa, serta penyuluhan tentang membuang sampah pada
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tempatnya, terutama pada anak usia dini supaya mereka belajar menjaga

lingkungan, hingga saat dewasa mereka terbiasa dengan hal tersebut.

Tujuannya agar setiap keluarga dapat memelihara dan mengelolah halaman atau

tanah kosong dengan menanam tanaman yang berguna memelihara kelestarian

alam, merawat lingkungan dan kesehatan dengan lingkungan yang bersih dan

mengajak mayarakat untuk melalukan kerja bakti membersihkan lingkungan

Pekon, halaman rumah kerjabakti masjid, kantor Kepala Pekon, dan tempat-

tempat umum lainnya.

4) Pemberdayaan Dibidang Ekonomi/Kewirausahaan

Pengembangan keterampilan untuk anak sekolah dan putus sekolah. Tujuannya

agar seluruh anak didik diperkenalkan dengantantangan dan diberi bekal yang

sempurna untuk terampil menyelesaikan persoalan ekonomi secara mandiri.

Dalam prakteknya harus disesuaikan agar pelatihan tersebut tidak bersifat teoritis

tetapi praktis dan berorientasi kepada masalah nyata yang ada dilapangan

sehingga bisa mengenal keadaan lapangan dan mereka memiliki rasa percaya diri

yang tinggi. Dengan rasa percaya diri itu setelah selesai sekolah atau yang putus

sekolah dapat segera bisa menghadapi tantangan lapangan.

3. Pendanaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Posdaya adalah lembagayang dibentuk untuk masyarakat dan karena itu

kegiatannya tidak dibiayai oleh mahasiswa, perguruan tinggi, atau pemerintah

daerah. Masyarakat diajak dengan baik-baik untuk menganggap bahwa

PosdayaPosdaya adalah kegiatan yang pembiayaannya ditanggung oleh

masyarakat secara gotong royong. Untuk memperingan dukungan dana dari
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masyarakat diharapkan sejak awal dikembangkan usaha bersama untuk

mengembangkan jaringan pendukung atau sponsor yang sanggup menyumbang

untuk kegiatan bersama. Apabila Posdayaberbentuk merawat masjid maka harus

ada kesediaan dari pengurus Masjid untuk menggerakkan masysarakat memberi

sumbangan untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pengurus

Posdaya.

Apabila berbasisPosyandu, maka pengurus Posyandu harus bersedia membantu

pendanaan untuk menyelenggarakan kegiatan Posdaya yang beraneka ragam serta

berkelanjutan. Namun mahasiswa pendamping atau pengurus Posdaya sejak awal

bisa mengarahkan pengembangan Posdaya untuk bisa dikaitkan dengan kegiatan

Pemerintahan seperti PNPM Mandiri, Koperasi, Keluarga Harapan, atau kegiatan

lainnya. Di banyak Kabupaten/Kota dikembangkan upaya untuk mengundang

keluarga yang mampu memberi sumbangan secara teratur kepada Posdaya. Untuk

itu perlu dibuat catatan penerimaan dan pengeluaran sumbangan dengan baik dan

dilaporkan secara terbuka. Laporan yang cermat dan baik serta teratur akan

memberikan kepercayaan kepada penyumbang untuk melanjutkan sumbangan

pada program dan kegiatan Posdaya yang sangat mulia tersebut.

4. Tinjauan Kuliah Kerja Nyata (KKN)

1. Pengertian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Kuliah kerja nyata (KKN) adalah bagian dari sistem pendidikan tinggi yang

menempatkan mahasiswa di luar kampus agar mahasiswa hidup ditengah-tengah

masyarakatuntuk membantu dan mendampingi masyarakat memanfaatkan potensi
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sumber daya alam (SDA) lokal dan sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk

mengatasi permasalahan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Mengingat

potensi dan permasalahan di masyarakat sangat kompleks dan berubah sangat

cepat, maka perlu dilakukan KKN yang bebasis membantu masyarakat

denganfungsi keluarga atau sasaran human development untuk menghasilkan

Indeks Pembanguan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) agar

masyarakat bisa melanjutkan kegiatan pembangunan yang terarah. PosdayaKKN

Tematik diharapakn tidak terpancing pada kegiatan problem solving sederhana

yang dialami oleh masyarakat setempat. Melalui arahan pemantapan fungsi

keluarga atau arahan MDGs diharapkan akhirnya masyarakat mampu

mengatasimasalah sehari-hari secara mandiri. Oleh karenanya, kegiatan KKN

tidak cukup hanya dilakukan sekali kunjungan.

Kegiatan PosdayaKKN Tematikdilakukan secara ilmiah, sistematis dengan

menempatkan penduduk dan keluarga sebagai titik sentral pembangunan, serta

berkesinambungan. Selanjutnya, PosdayaKKN Tematik diarahkan dengan tujuan

memperkuatkemampuan keluarga dan masyarakat secara mandiri. Posdaya

sebagaimana telah dijelaskan, suatu lembaga masyarakat yang berfungsi atau

dapat dimanfaatkan sebagai forum silahturahmi, advokasi, komunikasi, edukasi,

dan wadah kegiatan penguatan fungi-fungsi keluarga secara terpadu yang

dilaksanakan dari, oleh, dan untuk keluarga dan masyarakat.

PosdayaKKN Tematikmerupakan salah satu jenis KKN Tematik yang bertujuan

membentuk, membina, dan mengembangkan Posdaya sebagai terobosan baru

dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi SDM dan SDA
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lokal. Dari sudut masyarakat menerima, PosdayaKKN Tematikmembantu

membentuk, mengisi dan mengembangkan Lembaga Posdayadi desa atau

pedukuhan secara sistematis. Posdaya yang dibentuk merupakan wadah bagi

keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang

dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan,

KB dan kesehatan, dan lingkungan, yang sekaligus merupakan upaya

memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian tujuan dan sasaran MDGs.

2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

a. Maksud Diadakan PosdayaKKN Tematik

Untuk kepentingan mahasiswa.Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik

dengan Tema Pos Pemberdayaan Keluarga dimaksudkan untuk membantu

mahasiswa meningkatkan kemampuan menyatu bersama masyarakat,

menerapkan ilmu dan teknologi yang dipelajari secara langsung dan melihat

apakah proses penerapan tersebut sesuai dengan teori, atau kuliah yang

diikutinya, serta membawa manfaat bagi masyarakat. Mahasiswa berlatih

mendidik dan mengajar masyarakat berprestatsi dalam pembangunan.

Mahasiswa melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu yang

bermanfaat bagi masa depan bangsa.

b. Untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.Kuliah Kerja Nyata Tematik

dengan Tema Pos Pemberdayaan Keluarga dimaksudkan untuk membantu

pemberdayaan keluarga dan masyarakat melalui penerapan ilmu dan
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teknologi dalam bidang wirausaha, pendidikan, dan keterampilan, KB, dan

kesehatan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun keluarga yang

bahagia dan sejahtera.

1. Tujuan Diadakan PosdayaKKN Tematik

a. Meningkatkan kepedulian dan kemampuan mahasiswa mempelajari dan

mengatasi permasalahan keluarga dan penduduk melalui bantuan penyusunan

rencana dan pendampingan pada pelaksanaan program yang inovatif dan

kreatif melalui penerapan ilmu dan teknologi bersama masyarakat dan

lemabga pedesaan lainnya.

b. Meningkatkan kemampuan mahasiswa melaksanakan kegiatan

pengembangan masyarakat sesuai arahan pembangunan manusia (human

development), mecapai target dan sasaran Milenium Development Goals

(MDGs), kompetensi, potensi, sumberdaya dan kemampuan lingkungan

dalam wadah kerjasama masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga

lainnya.

c. Menggalang komitmen, kepedulian, dan kerjasama berbagai stakeholders

(pemda, swasta, LSM, dan masyarakat) dalam upaya pengentasan

kemiskinan, kelaparan, mengatasi permasalahan dan upaya ketidak berdayaan

penduduk dan keluarga lainnya.

d. Membantu mempersiapkan keluarga dan masyarakat agar memiliki

kemampuan untuk memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh

mitra kerja pembangunan (Pemda, lembaga swasta, dan LSM) dalam

perencanaan dan pengelolaan program yang bersifat partisipatif.



24

e. Meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bidang

studi yang ditekuni.

a. Sasaran PosdayaKKN Tematik

Terbentuknya Posdayasebagai sarana pemberdayaan keluarga dan penduduk

untuk mengembangkan SDM dan pengentasan kemiskinan. Sasaran utama

pembentukan ini bukan semata-mata dengan tujuan membentuk

Pemberdayaan Keluarga, tetapi dimaksudkan agar keluarga muda, keluarga

lansia, kaya dan miskin bisa bersilahturahmi dan slaing peduli sesamanya. Jadi

sasarannya adalah bahwa Posdaya Keluarga ini menjadi forum pemberdayaan

keluarga muda kurang mampu dan berkembangnya suasana hidup

gotongroyong di kalangan masyarakat setempat.

b. Terbentuknya pengurus melalui fasilitas yang diberikan atau diupayakan oleh

mahasiswa dilakukan melalui pemanfaatan potensi sumber daya manusia dan

lainnya ada di sekitar desa.

c. Tersusunya rencana program dan kegiatan pembanguanan yang kreatif dan

inovatif berdasarkan arahan basis human development atau Millennium

Development Goals people centered developmentmelalui pengembangan

kemampuan keluarga dan masyarakat dengan mengembangkan program

pembangunan yang dapat dilakukan oleh masyarakat secra mandiri, sekaligus

mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat berdasarkan potensi,

minat masyarakat, dan kondisi penduduk sebagai sasaran garapan.
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d. Terlaksananya program Posdayadengan pendampingan yang dilakukan oleh

mahasiswa.

e. Makin mengecilnya jumlah keluarga tidak mampu karena mengikuti proses

pemberdayaan dan mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara

sempurna.

f. Meningkatnya kerjasama Perguruan Tinggi dengan Pemda, swasta, dan LSM.

2. Metode Pembekalan PosdayaKKN Tematik

Pembekalan KKN Tematik  dengan Tema Pos Pemberdayaan Keluarga sebelum

turun langsung  ke tempat KKN, diberikan oleh Dosen Unila sebagai panitia

pelaksana KKN dan Dosen dari IPB sebagai narasumber. Pembekalan dilakukan

di Gedung Serba Guna (GSG) Unila selama 2 hari dengan dihadiri oleh seluruh

mahasiswa yang akan mengikuti KKN Tematik sebanyak 2.091 mahsiswa dari

seluruh fakultas yang ada di Unila, kecuali FKIP. Pembekalan untuk mahasiswa

berisi (1) falsafah (arti, tujuan, sasaran, dan manfaat dari PosdayaKKN

TematikKeluarga); (2) rencana program dan pengorganisasian KKN Tematik; (3)

deskripsi tugas dan tata tertib mahasiswa peserta KKN; (4) pelaporan yang dibuat

dan evaluasi atau penilaian peserta KKN.

B. Kerangka Pemiikiran

Posdayamerupakan gagasan baru guna menyambut anjuran pemerintah untuk

membangun sumber daya manusia melalui partisipasi keluarga secara aktif.

Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada peningkatan kemampuan keluarga
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untuk bekerja keras mengentaskan kebodohan, kemalasan, dan kemiskinan dalam

arti yang luas.

Dalam melaksanakan fungsinya, mahasiswa merancang kegiatan yang sesuai

dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dan anggotanya untuk

melaksanakannya dan mendapatkan manfaat dari padanya. Posdaya diharapkan

mampu membangun kehidupan sosial yang sehat, dengan memberikan

peningkatan kemampuan kapasitas individu, kapasitas keluarga, dan kapasitas

organisasi tingkat komunitas untuk mengelola sumber daya sekitar menjadi lebih

berdaya guna. Kegiatan tersebut dilaksanakan atas dasar kemampuan dan

keswadayaan masyarakat dengan dukungan stakeholder pada berbagai level

dalam rangka mencapai keluarga berdaya dan sejahtera.

Stakeholder di sini adalah mahasiswa, perguruan tinggi, dan Yayasan Damandiri

melalui PosdayaKKN Tematik, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan

empati dan kepedulian dengan membantu keluarga yang membutuhkan bantuan,

berupa tenaga, dana, dan pemikiran. Bantuan tenaga dan pikiran ini bisa

direalisasikan melalui penyuluhan dan latihan keterampilan pada masyarakat

berdasarkan lima sasaran Posdaya, yaitu bidang ekonomi, bidang kesehatan,

bidang pendidikan, dan bidang lingkungan.

Penyuluhan dan keterampilan yang diberikan mahasiswa pada saatPosdayaKKN

Tematikdi Pekon dilaksanakan selama waktu yang sudah ditentukan, yaitu

selama 40 hari. Dalam 40 hari tersebut mahasiswa diharapakan dapat memberikan

penyuluhan dan latihan keterampilan sesuai dengan kemampuan masyarakat dan
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memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di desa, seperti penyuluhan di

bidang kewirausahaan dengan memberikan keterampilan membuat suatu produk

yang memanfaatkan sumber daya alam yang kemudian dapat dijual dan

menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari unsur

waktu, kemampuan mahasiswa, peran perguruan tinggi, dan masyarakat yang

menjadi sasaran program. Menarik untuk dicermati tentang implementasi Tri

Dharma Perguruan Tinggi dan pencapain sasaran pembangunan MDG’s melalui

KKN Tematik Unila.

Efektivitas pelaksanaan PosdayaKKN Tematikdapat terlaksana dengan baik

apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan

baik. Kesatupaduan unsur-unsur tersebut akan menentukan efektivitasnya

pelaksanaan program ini. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui

efektivitas PosdayaKKN Tematik Unilaperiode Januari 2015.

Maka, dimensi yang digunakan untuk mengukur Efektivitas PosdayaKKN

Tematik, adalah: (1) Pengetahuan program, (2)Sosialisasi program; (3)

Pencapaianprogram, (4) Pemanfaatan program, (5) Ketepatan sasaran program.
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Yayasan Damandiri & Universitas Lampung

Pos Pemberdayaan Keluarga Kuliah
Kerja Nyata Tematik Unila Periode

Januari 2015

Tujuan Pos Pemberdayaan Keluarga Kuliah Kerja
Nyata Tematik:
1. Meningkatkan empati &kepedulian mahasiswa
2. Memberikan keterampilam kepada masyarakat

melalui mahasiswa untukmelaksanakn program-
program pembangunan

3. Mengurangiangka kemiskinan melalui
pemberdayaan berbasis keluarga

Pemberdayaan

Ukuran Efektivitas (Budiani, 2009):
1. Pengetahuan program
2. Sosialisasi program;
3.Pencapaian program,
4.Ketepatsasaran program.
.

Efektivitas
Tinggi

Efektivitas
Sangat Rendah



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif,

pendekatan ini mengunakan strategi penelitian survei yang menggunakan

kuesioner untuk pengumpulan datanya.Penggunaan pendekatan ini didasarkan

pada pertimbangan bahwa penelitian bertujuan untuk mengetahui ukuran

efektivitas Posdaya KKN TematikUnila di Pekon Marga Mulya, Kecamatan

Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus.Penelitian ini digolongkan ke dalam

penelitian deskriptif.Penggunaan metode deskriptif bertujuan untuk

menggambarkan efektivitas Posdaya KKN Tematik Unila, dengan jalan

mendeskripsikan variabel efektivitas PosdayaKKN Tematik.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan

Barat, Kabupaten Tanggamus.Penelitian pada wilayah ini dianggap tepat karena

di Pekon Marga Mulya pernah dijadikan tempat mahasiswa melakukan Kuliah

Kerja Nyata Tematik, dan karena pekon Marga Mulya merupakan tempat Kuliah

Kerja Nyata peneliti.
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C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi anggota Pos

Posberdayaan Keluarga, dimana populasi tersebut adalah sebanyak 28 orang

(Monografi Balai Pekon Marga Mulya, 2016). Kemudian, penelitian ini

menggunakan teknik pengambilan sampelnya adalah sampling jenuh, atau dengan

istilah lain adalah sampel sensus, dimana semua populasi digunakkan sebagai

sampel. Berdasarkan populasi sebanyak 28 orang, maka sampel juga sebanyak 28

orang.

D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Definsi konseptual dan operasional variabel bertujuan untuk memudahkan

pemahaman dan menafsirkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan

penelitian.Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu keberhasilan suatu program atau organisasi

dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya. Semakin

besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka program

dan organisasi tersebut dapat dikatakan efektif. Dimensi dari efektif adalah:

a) Sosialisai program, yaitu mahasiswa KKN menyamapaikan fungsi, tujuan,

dan manfaat dibentuknya program Posdayakepada masyarakat Pekon

Marga Mulya. Kemudian, dengan adanya sosialisasi tersbut masyrakat

membentuk anggota Posdaya bersama aparat Pekon Marga Mulya.

b) Pengetahuan program, yaitu tingkat pengetahun masyarakat mengenai

programPosdaya dan pengetahuan anggota mengenai lima bidang dalam
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Posdaya yang kemudian, dengan adanya program tersbut sudah

diaplikasikan atau belum dalam khidupan sehari-hari.

c) Pencapaian program, yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil

pelaksanaan Posdaya dengan tujuan Posdaya yang telah ditetapkan.

d) Ketepatan sasaran program, yaitu sejauhmana program tepat dengan

sasaran yang sudah dientukan sebelumnya, yaitu memberdayakan

masyarakat miskin melaui lima bidang dalam program Posdaya.

2. Anggota Posdaya Pekon Marga Mulya

Anggota PosdayaPekon Marga Mulya adalah merekayang bertempat tinggal di

Pekon Marga Mulya dan yang ikut dalam program Posdaya.

3. Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya)

Posdayamerupakan salah satu program yang dibentuk oleh Yayasan

Damandiri.Posdayaditujukan sebagai wahana pemberdayaan fungsi keluaraga

yang menitikberatkan pada lima bidang, yaitu bidang pendidikan, kesehatan,

kewirausahaan, agama, dan lingkungan hidup.

Adapun operasional variabel dalam penelitian ini disusun kedalam suatu kerangka

instrument penelitian yang dikembangkan untuk mendapatkan komponen-

komponen pertanyaan, secara rinci operasional konsep dapat dilihat pada

Tabel1berikut:

Tabel 1.Kerangka Instrumen Penelitian

No Dimensi Indikator

1
Sosialisasi

program

Mengetahui peran mahasiswa KKNdalam

menyamapaikan fungsi, tujuan, dan manfaat
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dibentuknya program Posdaya kepada, aparat

desa, dan anggota Posdaya.

2
Pengetahuan

program

-Pemahaman masyarakat mengenai Program

Posdaya .

3

Pencapaian

program

Untuk mengetahui program kerja menurut

bidang-bidang dalam Posdaya sudah

diaplikasikan atau dijalankan oleh anggota

Posdaya Pekon Marga Mulya, dimana bidang-

bidang Posdaya tersebut adalah:

-Bidang Ekonomi/Kewirausahaan: melihat

apakah sosialsasi dan pelatihan yang pernah

didakan saat KKN sudah meghasilkan usaha

baru bagi anggota Posdaya dan mengetahui

pendapat anggota Posdaya tentang sosialisasi

dan pelatihan kewirausahaan tersebut.

-Bidang Kesehaatan: untuk mengetahui

pendapat dan pemahaman anggota Posdaya

tentang sosialisasi mengenai kesehatan yang

diadakan mahasiswa KKN.

-Bidang Lingkungan: untuk mengetahui

pendapat dan pemahaman anggota Posdaya

tentang sosialisasi PHBS yang diadakan

mahasiswa KKN dan apakah anggot Posdaya

sudah menerapkan PHBS di keluarganya.

- Bidang  Pendidikan: untuk mengetahui

pendapat dan pemahaman anggota Posdaya

tentang sosialisasi mengenai pendidikan yang

diadakan mahasiswa KKN

4
Ketepatan

sasaran program

-Ditunjukkan pada masyarakat yang kurang

mampu
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E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan

kebenaran ilmiahnya, maka peneliti mempergunakan metode pengumpulan data

sebagai berikut:

1. Kuesioner

Yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan yang akan diisi oleh responden

tentang materi yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti,

yaitu efektivitas Posdaya KKN Tematik Unila di Pekon Marga Mulya,

Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Adalah mengumpulkan data tambahan yang mendukung penelitian ini agar

dapat memperkuat data primer, misalnya data monografi balai pekon atau

kelurahan.

3. Studi Pustaka

Adalah mengumpulkan data dari buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal-jurnal,

internet, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

-Ditunjukkan pada desa yang memiliki SDA dan

SDM berlimpah

-Untuk mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan

menjadikan penduduk memiliki ketrampilan.
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F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dari hasil penelitian ini dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah

pengolahan data.Adapun langkah-langkah pengolahan data dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Editing

Proses pemeriksaan kembali kuesioner yang telah terisi di lapangan (jika

terdapat kesalahan dan untuk melihat konsistensi jawaban dan kelengkapan

pengisian kuesioner).

2. Membuat entry data di program SPSS sesuai dengan pertanyan-pertanyaan

yang terdapat pada kuesioner.

3. Entry data, yaitu tahap memasukkan data yang diperoleh dari kuesioner yang

telah diisi responden ke dalam program SPSS

4. Prossesing dan output data.

G. Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2012),analisis statistik deskriptif adalah statistik yang

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi.Teknik analisis

statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain adalah penyajian data melalui

tabel, grafik, dan melihat presentase jawaban reponden.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif karena ingin

mendeskripsikan data yang diperoleh dari responden dan menjelaskan secara



35

deskriptif tentang efektivitasPosdaya KKN Tematik. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Subagyo (dalam Budiani 2009), untuk menganalisis efektivitas

Posdaya KKN TematikUnila di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan

Barat, Kabupaten Tanggamus, dipergunakan metode statistik sederhana (Budiani,

2009), yaitu:

Efektivitas program = 100… (1)

Keterangan:

Realisasi : Pencapaian efektivitasbidang Posdayapada sampel penelitian

Target : Jumlah seluruh sampel penelitian efektivitas Posdaya KKN

TematikUnila di Pekon Marga Mulya.

Efektivitas diukur dengan menggunakan standar Litbang Depdagri (dalam

Budiani 2009). Nantinya, analisis terhadap keempat aspek efektivitas Posdaya

KKN Tematikdi Pekon Marga Mulya menggunakan teknik presentase, kemudian

interpretasi hasil presentase mengacu kepada Tabel 2 yang dikembangkan oleh

Litbang Depdagri (dalam Budiani 2009).

Tabel 2. Standar Ukuran Efektivitas

Rasio Efektivitas Tingkat Capaian
Dibawah 40
40 – 59,99
60 – 79,99
Di atas 80

Efektivitas Sangat Rendah
Efektivitas Rendah
EfektivitasSedang
Efektivitas Tinggi

Sumber: Budiani, 2009



IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Marga Mulya

Pekon Marga Mulya awalnya merupakan Pekon Merbau, kemudian setelah

pemekaran Keamatan Kelumbayan Barat maka Pekon Marga Mulya termasuk ke

dalam wilayah Kecamatan Kelumbayan Barat. Kecamatan Kelumbayan Barat berada

pada wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dari pusat Kota Bandar

Lampung, kecamatan tersebut dapat ditempuh selama kurang lebih 2 ½ jam. Lokasi

ini dapat ditempuh oleh kendaraan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

Gambar 2. Peta Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat,
Kabupaten Tanggamus
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B. Kondisi Geografis

Pekon Marga Mulya merupakan salah satu pekon di Kecamatan Kelumbayan Barat.,

Kabupaten Tanggamus dengan luas wilayah 456,5 Km2. Secara geografis, orbitasi

(jarak dari pusat pemerintahan) kampung adalah sebagai berikut, jarak dari pusat

pemerintahan kecamatan 15 km, jarak dari pusat pemerinthan kabupaten 109 km,

jarak dari pusat pemerintahan provinsi 69 km. Topografi Pekon Marga Mulya adalah

dataran tinggi kemudian.

Pekon Marga Mulya memiliki batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

 Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Kawasan Register 27

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Umbar, Kecamatan Kelumbayan

 Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Kubulangka

 Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Merbau

Kondisi sumber daya alam yang dimiliki Pekon Marga Mulya sebagaian besar di

gunakan sebagai lahan pertanian, persawahan, dan perkebunan. Hasi pertanian yang

menjadi hasil unggulan di Pekon Marga Mulya adalah kopi, padi, pisang, dan kelapa.

Luas lahan yang digunakan untuk persawahan sebesar 55 Ha, luas lahan yang

digunakan untuk lahan perkebunan 250 Ha, luas lahan yang digunakan lahan kering

sebsar 15 Ha, kemudian lahan lain-lain sebesar 138,5 Ha.

C. Pemerintahan Pekon Marga Mulya

Pemerintahan Pekon Marga Mulya saat ini dipimpin oleh seorang kepala Pekon yang

bernama Bapak Muzani yang didampingi oleh sekertaris Pekon, yaitu Bapak Nasirun.
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Berikut ini struktur organisasi pemerintahan Pekon Marga Mulya, Kabupaten

Tanggamus.

Struktur Pemerintahan Pekon Marga Mulya

Gambar 3. Struktur Organisasi Pemrintahan Pekon Marga Mulya

D. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Pekon Marga Mulya secara keseluruhan adalah 1267 orang yang

tergabung dalam 287 Kepala Keluarga. Secara rinci, penduduk Pekon Marga Mulya

terdiri dari 625 jiwa laki-laki dan 642 jiwa perempuan. Berikut ini akan diuraikan
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mengenai kondisi demografi Pekon Marga Mulya yang meliputi data kependudukan,

mata pencaharian, dan sarana prasarana yang ada di Pekon Marga Mulya.

1. Distribusi Pendudukan Pekon Marga Mulya Menurut Dusun dan RT

Untuk mengetahui jumlah penduduk Pekon Marga Mulya berdasarkan Dusun, jumlah

Kepala Keluarga, jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dapat

dilihat melalui tabel berikut ini:

2. Tabel 3. Distribusi Pendudukan Pekon Marga Mulya Menurut Dusun dan
RT

Sumber: Monografi Pekon Marga Mulya, 2015

Pekon Marga Mulya memiliki 4 dusun. Di dusun satu, yaitu Pesanggrahan terdapat

dua RT, yaitu RT 01 dan RT 02 dengan jumlah penduduk sebanyak 344 orang, terdiri

dari 167 orang penduduk berjenis kelamin perempuan, dan 177 orang penduduk

berjenis kelamin laki-laki, yang tergabung dalam 80 kepala keluarga. Di dusun dua,

yaitu Marga Mulya juga terdapat dua RT, yaitu RT 01 dan RT 02 dengan jumlah

Data Kependudukan

No Nama Dusun RT
R
W

Jumlah
KK

Jumlah
LK

Jumlah
PER

Total

1. Pesanggrahan
01
dan
02

-
80 177 167 344

2. Marga Mulya
01
dan
02

- 78 158 151 309

3.
Limau Gandar
Timur (Pios)

01
dan
02

- 79 158 178 336

4. Limau Gandar
Barat

01 - 50 132 146 278

Jumlah 7 - 287 625 642 1267
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penduduk sebanyak 309 orang, terdiri dari 151 orang penduduk berjenis kelamin

perempuan, 158 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 78 orang kepala

keluarga.

Di dusun tiga, yaitu Limaugandar Barat terdapat RT 01 dan RT 02 dengan jumlah

penduduk sebanyak 336 orang, terdiri dari 178 orang penduduk berjenis kelamin

perempuan, 158 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 79 orang kepala

keluarga. Di dusun empat, yaitu Limaugandar Barat terdapat RT 01 dan RT 02

dengan jumlah penduduk sebanyak 278 orang, terdiri dari 146 orang penduduk

berjenis kelamin perempuan, 132 orang penduduk berjenis kelamin laki-laki, dan 50

orang kepala keluarga.

3. Distribusi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

Gambaran mata pencaharian penduduk Pekon Marga Mulya dapat dilihat melalui

Tabel 4. Pada Tabel 4 diketahui mata pencaharian yang paling banyak ditekuni

penduduk di Pekon Marga Mulya adalah petani, yaitu sebanyak 198 orang. Hal ini

dikarenakan wilayah Pekon Marga Mulya berada di dataran tinggi atau pegunungan

yang cocok dijadikan perkebunan.

Tabel 4. Distribusi Penduduk Pekon Marga Mulya berdasarkan Mata
Pencaharian

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah
1. PNS 2
2. Guru 13
3. Pedagang/Wirausaha 20
4. Petani 198
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5. Pertukangan 12
6. Buruh Tani 23
7. Lain-lain 17

Sumber: Monografi Pekon Marga Mulya, 2015

4. Sarana dan Prasarana

Pekon Marga Mulya memiliki sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan

masyarakat Pekon, sarana dan prasarana tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. Pekon

Marga Mulya satu unit Balai Pekon, satu unit Pusat Kesehatan Pekon (Puskeskon),

tempat beribadah yang ada di pekon tersebut hanya Masjid dan Mushola dikarenakan

penduduk Pekon Marga Mulya seluruhnya beragama Islam.

Tabel  5. Sarana dan Prasarana

No Sarana dan Prasarana Jumlah
1. Balai Pekon 1 Unit
2. Puskeskon 1 Unit
3. Madrasah Ibtidaiyah/MI 1 Unit
4. PAUD 1 Unit
5. TPA 5 Unit
6. Masjid 3 Unit
7. Mushola 2 Unit
8. Lapangan sepak bola 1 Unit
9. Lapangan Batminton 1 Unit

Sumber: Monografi Pekon Marga Mulya, 2015

E. Kepengurusan Posdaya Pekon Marga Mulya

Awalnya belum terdapat Posdaya di Pekon Marga Mulya, sehingga bersama

masyarakat setempat setelah melakukan sosialisasi dan berdiskusi terkait Posdaya

menyepakati membentuk Posdaya bernama “Posdaya Dinamis”. Sekreteriat Posdaya

sementara bertempat di rumah Ketua Posdaya, yaitu di Dusun Marga Mulya RT.02.
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Lokakarya Mini dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2015 pukul 20.00 WIB setelah

pelaksanaan ibadah sholat Isya bertempat di ruangan Majlis Ta’lim Miftahul Huda,

dusun Pesanggrahan, Pekon Marga Mulya. Lokakarya posdaya tersebut bertujuan

untuk membentuk Posdaya tingkat Pekon Marga Mulya dan struktur Posdaya serta

perumusan rancangan program kerja. Lokakarya Posdaya ini dihadiri sekitar 27

orang, termasuk tokoh masyarakat dan juga para aparatur pekon dari empat dusun

yang ada di Pekon Marga Mulya, yakni Pesanggrahan, Marga Mulya, Limaugandar

Barat, dan Limaugandar Timur.

Hasil dari Lokakarya ini adalah dibentuknya Posdaya Dinamis yang berarti Damai

Indah Aman dan Sejahtera yang disahkan melalui Surat Keputusan (SK) dengan

ditandatangani Kepala Pekon Marga Mulya, yakni bapak Daud Usman. Adapun

struktur yang telah dibentuk berdasarkan hasil musyawarah masyarakat yang hadir

pada Lokakarya tersebut adalah:
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Gambar 4. Struktur Kepengurusan Posdaya Dinamis di Pekon Marga Mulya
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VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa efektivitasPosdaya KKN

Tematik Unila di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten

Tanggamus dikatakan efektivitas sedang dengan hasil perhitangan sebesar 70,9 %.

Dengan efektivitas yang masih rendah sehingga masih perlu ada perbaikan, dua

variabel yang efektivitas rendah yang perlu perbaikan khusus adalah pemahaman

responden terhadap Posdaya sebesar 42,8% dan pencapaian Posdaya dibidang

pendidikan dalam indikator responden mendampingi anak ke sekolah sebesar 46,4%,

kemudian empat variabel masih dikatakan efektivitas sangat rendah yaitu variabel

pencapaian Posdaya di bidang pendidikan dalam indikator mendampingi anak belajar

di rumah sebesar 35,7%, variabel pencapaian Posdaya di bidang kesehatan dan

lingkungan dalam indikator masyarakat perbulan rutin melakukan cek kesehatan

sebesar 28,6%, variabel pencapaian Posdaya di bidang kewirausahaan dalam

indikator masyarakat yang sudah memiliki usaha setelah mengikuti pelatihan

kewirausahaan sebesar 0%, dan terakhir pada variabel ketepat sasaran program dalam
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indikator bahwa Posdaya yang dibentuk belum bisa mengurangi kemiskinan dengan

perhitungan sebesar 0%, hal tersebut karena faktor masyarakat yang masih belum

terbuka dengan inovasi yang di bawa mahasiswa, kurangnya pemahaman masyarakat

mengenai program-program Posdaya.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan kepada tim KKN yaitu tim pelaksana

KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)lebih bersinergi untuk mencapai

efektivitas yang lebih baik yaitu dengan memperbaiki sistem pembekalan KKN,

intesitas materi, pola-pola, dan waktu bembekalan lebih diperbanyak waktu

pembekalan supaya nantinya saat mahasiswa turun ke Desa, mahasiswa sudah

sepenuhnya siap membuat program-program pemberdayaan yang bagus sesuai

dengan Sumber Daya Alam  dan Suber Daya Manusia, sehingga nantinya

pemberdayaan tersebut bekelanjutan, bagi mahasiswa harus membangun jaringan

terhadap kelompok KKN sehingga dapat menjalin hubungan yang baik terhadap

kelompok KKN yang telah ditentukan oleh tim pelaksana KKN dan lebih

memperbanyak diskusi mengenai Posdaya dan program yang akan dibuat bersama

kelompok KKN sebelum berangkat KKN, dan bagi masyarakat dapat lebih ikut

menyukseskan Posdaya yang akan dibentuk dan lebih terbuka terhadap informasi-

informasi baru yang dibawa oleh mahasiswa KKN.
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