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I. PENDAHULUAN 

Hasil kekaryaan dan kreatifitas mahasiswa dapat dilihat dan dinilai 
secara praktis dan akademis melalui program Pengalaman Belajar Lapangan 
(PBL). Program PBL dalam kurikulum Program Studi Kesehatan Masyarakat 
Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (PSKM-FK ULM) 

terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu PBL I (Diagnosa komunitas dan analisa 
situasi), PBL II (Intervensi kesehatan dan Evaluasi Jangka Pendek), dan PBL 
III (Evaluasi Menengah dan Jangka Panjang). Namun dikarenakan masa 

Pandemi COVID-19 selama akhir tahun 2019 hingga tahun 2020 pelaksanaan 
PBL yang harusnya dilakukan secara luring harus dilakukan adaptasi dan 
penyesuaian berupa kegiatan daring atau online. Buku panduan ini memuat 

secara khusus dan teknis terkait program PBL II yang merupakan tindak 
lanjut dari pelaksanaan PBL I, dimana dalam pelaksanaan PBL II sepenuhnya 
dilaksanakan secara onlinebagi mahasiswa reguler pada semester V 

(angkatan tahun 2018) di wilayah kerja Puskesmas Aluh-Aluh, Kecamatan 
Aluh-aluh, Kabupaten Banjar. 

Harapan yang diinginkan oleh PSKM-FK ULM Banjarbaru dalam 

program PBL II ini agar terjadi peningkatan kemampuan mahasiswa dalam 
mengimplementasikan pengetahuan yang telah diperoleh pada bangku 
perkuliahan dengan melakukan kegiatan intervensi dan evaluasi jangka 
pendek untuk mengukur tingkat keberhasilan intervensi sesuai dengan 

tujuan jangka pendek dari intervensi yang telah direncanakan oleh 
mahasiswa secara online. 

 

1. Visi Program Studi 
Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas kedokteran akan 

menjadi Program Studi yang unggul dan terdepan dalam penyelenggaraan 

Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan 
masyarakat yang berorientasi pada Lingkungan Lahan Basah tahun 2025. 

 

2. Misi Program Studi 
a. Mengelola kegiatan tri-darma perguruan tinggi secara efektif, efisien, 

transparan dan akuntabel. 
b. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-

nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional, dalam Ilmu 
Kesehatan Masyarakat di bidang lingkungan basah dengan 
memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang 

dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 
c. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence based yang 

bermutu tinggi, kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

2 

keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan 

pembangunan kesehatan khususnya di bidang lahan basah. 
d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diwilayah 

lahan basah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat 
dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian 

ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan 
masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

e. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan 

pemerintah. 
 

II. TUJUAN 

Tujuan program PBL II secara umum adalah untuk memberikan 
pembelajaran kepada mahasiswa untuk melakukan upaya pemberdayaan 
kepada masyarakat melalui kegiatan secara daring yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah kesehatan masyarakat. 
Secara khusus tujuan program PBL II adalah: 

a. Sebagai wahana belajar daring bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan 

intervensi terhadap masyarakat diwilayah lahan basah berupa pemecahan 
masalah kesehatan di masyarakat sesuai dengan hasil yang ditemukan 
pada diagnosa komunitas dan analisis faktor risiko yang telah dilakukan. 

b. Melakukan intervensi kesehatan secara daring di masyarakat diwilayah 

lahan basah dan melakukan evaluasi jangka pendek untuk menilai 
keberhasilan intervensi yang telah dilakukan.  

c. Memberikan rekomendasi secara daring terhadap pihak terkait untuk 

menjadikan kegiatan intervensi kesehatan yang dilakukan pada kegiatan 
PBL II sebagai program daerah jika ternyata dinilai cukup efektif dan 
inovatif dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat diwilayah 

lahan basah. 
 

III. PELAKSANAAN PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN (PBL) II 

Program PBL II pada Kurikulum PSKM FK ULM selama situasi tanggap 
darurat dan kondisi khusus (pandemi covid-19) dilakukan dengan prinsip tidak 
menimbulkan risiko pada mahasiswa pelaksana. Rancangan Program PBL II 
yang disusun untuk situasi tanggap darurat dan kondisi khusus Online 

community-based  intervention (PBL II berbasis Daring) 
Kegiatan PBL II Daring diistilahkan sebagai Online community-based 

intervention merupakan program intervensi yang akan dilakukan berbasis 

daring atau virtual. Mahasiswa melalukan pemberdayaan kepada masyarakat 
melalui bantuan media online dengan berbagai platform, seperti whatssapp 
group (WAG), telegram maupun media lainnya yang berisi 10 sampai dengan 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

3 

30 orang responden (masyarakat) di tiap komunitas. Pelaksanaan PBL II secara 

daring ini diharapkan dapat membantu memutus mata rantai penularan Covid 
19, serta sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru dengan mengurangi kontak 
langsung, menghindari kerumunan dan mengumpulkan massa kepada sasaran 
program. Beberapa intervensi yang dapat diupayakan melalui daring 

diantaranya; melakukan promosi kesehatan, intervensi advokasi, intervensi 
dukungan sosial, intervensi pemberdayaan kesehatan masyarakat, intervensi 
reorientasi pelayanan kesehatan, intervensi keterampilan individu, intervensi 

dengan gerakan masyarakat, intervensi penyediaan pelayanan kesehatan, 
intervensi perlindungan khusus, intervensi diagnosis dini dan pengobatan, 
serta intervensi lainnya yang disepakati. 

 
IV. KEGIATAN 

Kegiatan yang dilakukan mahasiswa pada PBL II antara lain: 

1. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan masyarakat dan instansi 
terkait kegiatan intervensi kesehatan secara daring/online. 

2. Mengaktifkan peran serta kader yang sudah dibentuk serta masyarakat 

dalam kegiatan intervensi kesehatan masyarakat secara daring/online. 
3. Melaksanakan program intervensi kesehatan yang telah dibuat 

berdasarkan prioritas pemecahan masalah yang dituangkan dalam 
rencana aksi (POA) secara daring/online. 

4. Memberikan informasi dan promosi kesehatan secara daring terkait 
dengan pencegahan penularan COVID-19 kepada Masyarakat di tiap 
komunitas 

5. Melakukan diskusi mendalam dengan masyarakat terkait hasil yang 
dicapai dan menentukan keberhasilan intervensi kesehatan. Selain itu, 
diskusi juga membahas mengenai hambatan-hambatan serta kemajuan 

yang dicapai secara daring/online. 
6. Melakukan monitoring dan evaluasi keberhasilan program dengan 

melakukan (rapid survey, penelitian dengan sampel selektif, dan mini 

survey serta wawancara mendalam terhadap informan sesuai dengan 
permasalahan) secara daring/online. 

7. Melakukan alternatif pemecahan masalah lainnya, jika intervensi 
kesehatan yang telah dilakukan belum efektif meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat setempat secara daring/online.  
8. Menyusun laporan hasil kegiatan telah dilakukan secara daring/online. 
9. Melakukan seminar hasil kegiatan intervensi kesehatan di kampus dan 

atau puskesmas secara daring/online. 
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V. SASARAN 

Atas dasar hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka PBL II 
mempunyai 4 kelompok sasaran, yaitu Mahasiswa PSKM, Instansi terkait 
seperti Dinkes/Puskesmas, PSKM-FK ULM Banjarbaru sebagai 
penyelenggara pendidikan, serta masyarakat setempat saat 

dilaksanakannya PBL. Masing-masing sasaran PBL II ini akan memperoleh 
manfaat dari kegiatan tersebut. Adapun manfaatnya sebagai berikut: 
1. Mahasiswa 

a. Memperdalam kemampuan berpikir dan meningkatkan 
kemampuan bekerjasama dalam kelompok dan masyarakat. 

b. Mendewasakan cara berpikir serta meningkatkan daya penalaran 

dalam melakukan penelaahan, perumusan dan pemecahan 
kesehatan masyarakat, intervensi dan evaluasi intervensi, sehingga 
mahasiswa mampu berpikir kritis dalam upaya peningkatan derajat 

kesehatan di masyarakat. 
c. Mengembangkan kemampuan dan penggunaaan teknologi 

informasi dalam pengaplikasian ilmu kesehatan masyarakat di 

tingkat komunitas 
2. Dinas Kesehatan/Puskesmas (Instansi terkait PBL)  

Memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga, serta ilmu dalam 
pemecahan masalah kesehatan masyarakat yang tertuang dalam 

kegiatan beserta evaluasi intervensi terhadap masalah kesehatan 
masyarakat setempat, sehingga menjadi dasar dalam membuat 
program yang aplikatif di masyarakat dan melihat gambaran nyata dari 

hasil diagnosa komunitas dan permasalahan yang ada di masyarakat 
wilayah kerjanya.  

3. PSKM-FK ULM 

a. Hasil kegiatan PBL dapat ditindaklanjuti kedalam bentuk 
pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 
yang merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

b. Meningkatkan, memperluas dan mempererat kemitraan dengan 
instansi tempat PBL, sehingga akan memperkuat eksistensi di 
masyarakat. 

c. Memperoleh gambaran nyata tentang pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh Sarjana Kesehatan Masyarakat 
untuk bekerja baik di sektor pemerintahan, khususnya di 
Puskesmas dan Dinas Kesehatan, atau lembaga non pemerintah 

yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat khususnya 
dibidang kesehatan.    
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d. Menjadi media dalam pencapaian profil lulusan yang ditentukan 

PSKM FK ULM serta kompetensi utama seorang Sarjana Kesehatan 
Masyarakat. 

4. Masyarakat   
a. Mengetahui prioritas permasalahan, intervensi dan evaluasinya 

secara komprehensif dalam bidang kesehatan masyarakat. 
b. Memperoleh bantuan dan tambahan informasi terkait dengan 

kesehatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di tingkat 

komunitas. 
 

VI. ORGANISASI PELAKSANA 

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan oleh tim 
panitia pelaksana PBL II PSKM Fakultas Kedokteran ULM, sebagai berikut: 
1. Pengarah : Dr. Iwan Aflanie, dr., M.Kes., Sp.F, SH. 

 (Dekan Fakultas Kedokteran ULM) 
2. Penanggungjawab : Fauzie Rahman, SKM., MPH 
3. Koordinator : Nita Pujianti, S.Farm., Apt., MPH 

4. Sekretaris  : Dian Rosadi, SKM., MPH 
5. Bendahara : Noor Ahda Fadillah, SKM., M.Kes (Epid) 
6. Pelaksana 

a. Prof. Dr. Husaini, SKM., M.Kes 

b. Adi Nugroho, SKM., M.Kes., Ph.D 
c. Lenie Marlinae, SKM., MKL 
d. Dr. Meitria Syahadatina N, dr., M.Kes 

e. Musafaah SKM., MKM 
f. Ratna Setyaningrum, SKM., M.Sc 
g. Fauzie Rahman, SKM., MPH 

h. Fahrini Yulidasari, SKM,. MPH 
i. Laily Khairiyati, SKM., MPH 
j. Rudi Fakhriadi, SKM., M.Kes (Epid) 

k. Nita Pujianti, S.Farm., Apt, MPH 
l. Atikah Rahayu, SKM, MPH 
m. Dian Rosadi, SKM., MPH 
n. Noor Ahda Fadillah, SKM., M.Kes (Epid) 

o. Ihya Hazairin Noor, SKM., MPH 
p. Nur Laily, SKM., M.Kes 
q. Ayu Riana Sari, SKM., M.Kes 

r. Andini Octaviani P, SKM., M.Kes 
s. Anggun Wulandari, SKM., M.Kes 
t. Vina Yulia Anhar, SKM., MPH 
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u. Anugrah Nur R, SKM 

v. Hadrianti H.D Lasari, SKM., MPH 
w. Agung Waskito, ST., MT 
x. Mufatihatul Aziza Nisa, SKM., M.KKK 
y. Muhammad Irwan Setiawan, S.Gz., M.Gz 

z. Fakhriyah, S.SiT., MKM 
 
VII. BEBAN STUDI DAN WAKTU  

PBL II merupakan kegiatan kurikulum wajib dengan beban studi 
sebesar 2 (dua) SKS yang dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan 
rincian sebagai berikut: 

1. Persiapan (perizinan dan survey ke lokasi PBL II)   
2. Pembekalan Materi PBL II 
3. Pelaksanaan Kegiatan PBL II secara daring  

4. Penulisan/pembimbingan laporan PBL II secara daring 
5. Presentasi hasil PBL II  secara daring 
6. Laporan tugas akhir lapangan  

 
Adapun secara lebih rinci, tahapan kegiatan PBL II dapat dilihat pada tabel 1 
berikut ini: 
Tabel 1. Rincian kegiatan PBL II berdasarkan waktu  

Tahapan Kegiatan PBL II Okt Nov Des 

Perizinan dan Survei Lokasi             

 Koordinasi Antara Masyarakat Dengan Tokoh 

Masyarakat 

    
        

Persiapan Final dan Pembekalan Materi PBL II              

Intervensi Lapangan (Online Community-Based  

Intervention) dan Konsultasi 

    
        

E-Monev Jangka Pendek dan Konsultasi             

Pengumpulan Laporan PBL II             

Sidang PBL II             
Revisi Laporan PBL II             

Pengumpulan Laporan Akhir             
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VIII. LOKASI DAN PEMBEKALAN 

1. Lokasi  
Lokasi pelaksanaan PBL II adalah di 25 RT yang berada di 5 

Desa Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Lokasi ini ditentukan 
oleh pihak PSKM-FK ULM Banjarbaru melalui kesepakatan antara 

PSKM-FK ULM dan Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas 
Kesehatan serta Pihak Kecamatan dimana pelaksanaannya selama 
Pandemi COVID-19 akan dilaksanakan secara online atau daring.  

2. Pembekalan 
Pembekalan merupakan upaya untuk mempersiapkan baik 

materi maupun skill yang diperlukan mahasiswa agar dapat 

melaksanakan kegiatan PBL II dengan baik dan benar, sehingga 
tujuan PBL II dapat tercapai.  
a. Tujuan Pembekalan 

Adapun tujuan pembekalan sebagai berikut: 
1) Tertanamnya pengetahuan dan penghayatan mahasiswa 

akan arti, maksud dan tujuan PBL II. 

2) Diperolehnya pengetahuan dan pengalaman untuk dapat 
memahami dan meningkatkan kepekaan terhadap berbagai 
masalah-masalah kesehatan di masyarakat. 

3) Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan praktis dalam 

rangka upaya pemecahan masalah kesehatan masyarakat di 
wilayah tersebut melalui kegiatan intervensi. 

4) Diperolehnya pengetahuan dan keterampilan praktis 

mengenai cara-cara evaluasi intervensi terhadap 
permasalahan kesehatan masyarakat. 

b. Materi  

Adapun materi pembekalan sebagai berikut: 
1) pengantar PBL II 
2) Covid-19: tatanan kebiasaan baru di tingkat komunitas 

3) teknik komunikasi dan promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat secara daring  

4) Permasalahan kesehatan di tingkat komunitas dan contoh 
pemecahannya secara daring 

5) analisa data kualitatif dan kuantitatif dalam rangka 
monitoring dan evaluasi intervensi kesehatan di tingkat 
komunitas 

6) rencana tindak lanjut  
7) penulisan laporan PBL 2 dengan format pengabdian 

masyarakat 
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8) pedoman umum dan format penulisan 

 
c. Dosen 

Tenaga dosen yang memberikan pembekalan disesuaikan 
dengan bidang pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, 

yang berasal dari PSKM-FK ULM Banjarbaru dan kalangan 
praktisi. 

d. Metode 

Metode yang digunakan dalam pemberian pembekalan ini 
adalah ceramah, diskusi dan latihan/kerja kelompok secara 
daring. 

e. Pelaksanaan Pembekalan 
Pembekalan dilaksanakan secara daring sebelum mahasiswa 

melaksanakan kegiatan PBL II, dengan teknis pelaksanaan 

sebagai berikut: 
1) Bersifat wajib bagi mahasiswa peserta PBL II, dengan jumlah 

kehadiran 100%. 

2) Waktu pelaksanaan pembekalan dilaksanakan dalam satu 
kali pertemuan dengan durasi 1x40 menit untuk masing-
masing materi. 

3) Pembekalan yang diikuti merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan pelaksanaan lapangan pada semester 
tersebut, sehingga tidak dapat difungsikan sebagai 
tabungan. 

f. Jadwal Pembekalan 
Jadwal pembekalan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu, 24-25 
Oktober 2020  dengan susunan sebagai berikut: 

Tabel 2. Jadwal Pembekalan 
Sabtu, 24 Oktober 2020 

No Waktu Materi Narasumber 

1.  13.30-14.00 Pengantar PBL 2 Nita Pujianti, 
S.Farm., Apt., 
MPH 

2.  14.01-14.40 Permasalahan Kesehatan 

di Tingkat Komunitas 
dan Contoh 
Pemecahannya secara 

Daring 

Lenie marlinae, 

SKM., MKL 

3.  14.41-15.20 Analisa Data Kuantitatif Rudi Fakhriadi, 
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dalam Rangka 
Monitoring dan Evaluasi 
Intervensi Kesehatan di 

Tingkat Komunitas 

SKM., M.Kes 
 

4.  15.21-16.00 Rencana Tindak Lanjut Ihya Hazairin 
Noor, SKM., 
MPH 

5.  16.01-16.40 Penulisan laporan 

pengabdian masyarakat 

Fauzie Rahman, 

SKM., MPH 
 
Minggu, 25 Oktober 2020 

No Waktu Materi Narasumber 

6.  13.30-14.00 Teknik komunikasi, 
promosi kesehatan dan 

Pemberdayaan 
Masyarakat pada 
tatanan kebiasaan baru 

(Covid-19) 

Vina Yulia Anhar, 
SKM., MPH 

7.  14.01-14.40 Analisa Data Kualitatif 
dalam Rangka 
Monitoring dan Evaluasi 
Intervensi Kesehatan di 

Tingkat Komunitas 

Vina Yulia Anhar, 
SKM., MPH 

8.  14.41-15.20 pedoman umum dan 
format penulisan 

M. Irwan 
Setiawan, S.Gz., 
M.Gz 

 

IX. TEKNIS PELAKSANAAN PBL II 
1. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan PBL II secara daring dilaksanakan mulai dari tanggal 

26 Oktober hingga 26 November 2020.  
2. Uraian Pelaksanaan PBL II 

PBL II dimulai dengan perizinan dan survei lokasi yang 
bertempat 5 Desa Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar. Lima 

Desa tersebut diantaranya adalah Desa Bunipah, Desa Simpang 
Warga, Desa Simpang Warga Dalam, Desa Pemurus dan Desa Aluh-
Aluh Besar yang dipecah mejadi 25 komunitas/RT, dimana pada tiap 

komunitas akan dikoordinir oleh 1 kelompok PBL. 
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Tahapan selanjutnya adalah melakukan koordinasi kepada 

pihak Kecamatan dan Desa serta  komunitas/RT dalam 
penyelenggaraan PBL II secara daring. Dua langkah diatas 
dilaksanakan oleh Unit Pengampu (UP) PBL PSKM FK ULM. 

Tahapan selanjutnya adalah tahapan yang dilakukan oleh 

mahasiswa yaitu pelaksanaan pembekalan PBL II yang wajib diikuti 
oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah PBL II. Adapun 
penyelenggaraan pembekalan PBL II dilaksanakan oleh UP PBL PSKM 

FK ULM. 
Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan intervensi secara 

daring dimana mahasiswa diminta untuk menetapkan prioritas 

masalah yang ada di tingkat komunitas untuk kemudian dilakukan 
intervensi sebagai sarana pemecahan masalah. Masalah yang 
ditetapkan dapat dari hasil identifikasi dan pemetaan masalah yang 

didapatkan dari pelaksanaan PBL 1 maupun masalah lainnya yang 
telah disepakati oleh masyarakat di tingkat komunitas dan 
mahasiswa dengan pertimbangan dari pembimbing fakultas serta 

pihak lain yang terkait (pihak kecamatan dan Puskesmas).  
Apabila masalah yang ditetapkan sama/serupa dengan hasil 

identifikasi dan pemetaan masalah dari PBL I maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan FGD dengan pihak/tokoh kunci terkait 

serta perwakilan dari komunitas untuk menentukan pemecahan 
masalah. Namun, jika masalah yang dipilih BERBEDA dari hasil 
identifikasi dan pemetaan masalah dari PBL 1 maka langkah yang 

harus dilakukan oleh kelompok adalah melakukan FGD (Focuss Group 
Disscussion) dengan pihak/tokoh kunci terkait serta perwakilan dari 
komunitas untuk memilih masalah sekaligus menentukan pemecahan 

masalah. Pelaksanaan FGD sesuai/sama dengan kaidah yang 
tercantum dalam Pedoman Teknis pelaksanaan PBL I. 

Dalam menetapkan masalah dan/atau pemecahanya 

kelompok diminta untuk berkoordinasi kepada tokoh kunci (key 
person) atau perwakilan komunitas/RT (baik Ketua RT, Sekertaris RT 
maupun pihak lain yang berkesesuaian) untuk mencari atau merekrut 
30 orang responden / sampel yang memiliki/mengalami masalah 

kesehatan, berpontensi terpapar /terpajan (community at risk) 
masalah kesehatan, maupun orang lain yang potensial sebagai kader 
agar dapat menyelesaikan permasalahan di tingkat komunitas secara 

mandiri.  
Pencarian dan perekrutan responden/sampel dilaksanakan 

secara daring bekerjasama dengan tokoh kunci (key person) atau 
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perwakilan komunitas/RT (baik Ketua RT, Sekertaris RT maupun 

pihak lain yang berkesesuaian). Setelah jumlah responden/sampel 
minimal telah terpenuhi, kelompok kemudian diminta membuat 1 
(satu) akun grup/media sosial/media online untuk memudahkan 
komunikasi dalam pelaksanaan PBL II. Akun grup/media sosial yang 

dimaksud menggunakan platform seperti Whatsapp melalui fitur 
WAG (Whatsapp Group), Telegram, maupun media online lainnya 
yang memudahkan dan sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat 

komunitas. Kelompok PBL II wajib untuk menambahkan/mengajak 
Pembimbing Fakultas untuk ikut bergabung dengan grup tersebut 
sesuai dengan kesepakatan. Fungsi Pembimbing adalah sebagai 

pengawas dan juga kontrol kegiatan PBL II. 
Penentuan jumlah responden/sampel sangat tergantung dari 

masalah kesehatan yang ditetapkan dan bentuk intervensi yang 

dilakukan oleh kelompok PBL II dalam memecahkan masalah 
kesehatan tersebut. Berikut ketentuan dalam penentuan jumlah 
responden/sampel. 

 
Tabel 3. Ketentuan Jumlah Minimal Responden/Sampel Sesuai 

dengan Intervensi 

No Contoh Bentuk Intervensi Minimal Responden/Sampel 

1. Advokasi 
Advokasi kepada tokoh 

kunci di komunitas 

Melibatkan minimal 10 orang 
yang memiliki kewenangan 

dalam pengambilan keputusan 
ditingkat komunitas 

2. Bina Suasana 
Promosi Kesehatan kepada 
masyarakat di tingkat 

komunitas secara daring 

Melibatkan 30-50 orang  yang 
memiliki/mengalami masalah 
kesehatan, berpontensi 

terpapar / terpajan (community 
at risk) masalah kesehatan 

3. Pemberdayaan Masyarakat 
Pembentukan kader secara 

daring 

Melibatkan 10-15 orang 
potensial di tingkat komunitas 

 
Tahapan selanjutnya adalah pengimplementasian pemecahan 

masalah/intervensi secara daring. Bentuk intervensi yang 

dilaksanakan harus tepat sasaran dan tepat metode agar dapat 
berjalan efektif. Kelompok juga harus mempertimbangkan faktor 
teknis (seperti kemampuan masyarakat dalam penerimaan informasi, 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

12 

jaringan, tools yang tersedia) maupun non teknis (seperti 

penerimaan maupun penolakan dari masyarakat) dalam menentukan 
intervensi yang tepat. 

Selain intervensi yang wajib dilaksanakan sesuai dengan 
permasalahan yang ada, kelompok juga wajib memberikan promosi 

kesehatan kepada komunitas (15-50 orang) terkait dengan Pedoman 
Pencegahan Penularan dan Penyebarab COVID-19 di Tingkat 
Komunitas sebagai bentuk peran serta PSKM FK ULM dalam rangka 

memutus mata rantai penularan COVID-19. 
Kelompok wajib menentukan metode dan indikator untuk 

menilai keefektifan dan keberhasilan dari intervensi yang 

dilaksanakan. Kelompok juga wajib melakukan monitoring dan 
evaluasi jangka pendek untuk menilai serta mengetahui tingkat 
keefektifan dan juga hambatan yang terjadi dalam dalam 

pelaksanaan intervensi. 
Hasil akhir dari kegiatan PBL II adalah terselenggaranya 

intervensi di tingkat komunitas secara daring, dan dituangkannya 

pelaksanaan PBL II tersebut dalam laporan sesuai dengan format dan 
pedoman dalam panduan ini. Dalam pelaksanaan PBL II mahasiswa 
wajib mengikuti segala aturan atau tata tertib yang berlaku pada PBL 
II serta berperan aktif di dalam kelompoknya dalam memecahkan 

masalah kesehatan masyarakat ditingkat komunitas melalui kegiatan 
intervensi secara daring, selanjutnya hasil kegiatan tersebut 
dituangkan dalam bentuk laporan dan diseminarkan di kampus 

PSKM-FK ULM pada akhir kegiatan. 
3. Bimbingan Lapangan 

a. Fungsi Bimbingan Lapangan 

Bimbingan mahasiswa di lapangan dimaksudkan agar 
kegiatan mahasiswa selama PBL II dapat berjalan dengan lancar, 
baik dalam hal pencapaian tujuan belajar mahasiswa maupun 

bantuan teknis yang mungkin dapat diberikan kepada instansi 
terkait tempat PBL II. 

b. Supervisi 
Supervisi pada pelaksanaan PBL II ke lapangan merupakan 

tahapan penting, supervisi ini dilaksanakan oleh tim pengelola 
PBL, atau dosen pembimbing yang bertanggungjawab secara 
daring/online. Informasi yang dikumpulkan pada kegiatan 

supervisi ini adalah: 
1) Kehadiran mahasiswa, serta perilaku umum mahasiswa di 

lokasi PBL II. 
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2) Kerjasama dan kreatifitas mahasiswa. 

3) Aspek lain seperti: 
a) Hambatan yang dihadapi mahasiswa di lokasi PBL II. 
b) Hambatan atau permasalahan diperoleh dari 

pembimbing/pihak instansi tempat PBL II, hasil laporan 

masyarakat; penggalian atau pendalaman yang dilakukan 
supervisor; dan permasalahan-permasalahan yang secara 
kebetulan ditemukan. 

4) Hasil supervisi dibawa dalam rapat akademik, baik yang telah 
diberikan saran pemecahan ataupun yang belum. 
 

4. Tata Tertib dan Sanksi 
a. Pentingnya Tata Tertib 

Guna mencapai keberhasilan pelaksanaan PBL II, 

diperlukan suatu “Tata Tertib” sebagai suatu pedoman dan 
pengarah, “Tata Tertib” tersebut dimaksudkan untuk: 
1) Memberi jaminan keberhasilan kegiatan PBL II dan nama baik 

almamater. 
2) Mempertahankan citra PBL II PSKM-FK ULM. 
3) Memperkecil kemungkinan adanya dampak negatif dari 

kegiatan PBL II. 

Bagi mahasiswa peserta PBL II, tata tertib bersifat 
mengikat dan wajib dipatuhi, baik selama mengikuti pembekalan 
ataupun di dalam pelaksanaan PBL II. 

b. Tata Tertib Selama Pembekalan 
Selama mengikuti pembekalan mahasiswa wajib  : 
1) Mengikuti semua acara pembekalan (wajib 100%), sebagai satu 

kesatuan utuh dengan kegiatan PBL II, kecuali dalam kondisi 
tertentu (sakit berat/opname, meninggalnya keluarga inti akan 
tetapi harus mengganti materi yang ditinggalkan dengan 

penugasan dari UP-PBL berupa makalah). 
2) Mengisi daftar hadir sendiri (tidak boleh ditandatangani oleh 

orang lain) pada setiap sesi materi pembekalan. Apabila 
ditemukan melakukan kecurangan terhadap absensi, maka 

akan dikeluarkan dari pembekalan PBL II. 
3) Menggunakan ID card PBL selama kegiatan berlangsung. 

c. Tata Tertib Selama Kegiatan PBL II 

Selama kegiatan PBL II, mahasiswa wajib : 
1) Mengikuti seluruh kegiatan lapangan secara daring/online 

sesuai jadwal yang telah ditentukan.  
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2) Mengikuti seluruh ketentuan yang berlaku di tempat PBL II, 

termasuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di Desa 
secara daring/online.  

3) Bekerjasama dalam tim menyusun laporan akhir PBL II secara 
lengkap sesuai dengan format terlampir. 

4) Menjaga dan memelihara identitas almamater termasuk dalam 
menjaga nama baik dan kewajiban yang berlaku untuk 
almamater. 

5) Menghadiri kegiatan seminar/presentasi laporan hasil kegiatan 
PBL II secara daring/online. 

6) Menunjukkan perilaku baik selama pembekalan hingga 

kegiatan seminar/presentasi laporan hasil berlangsung. 
7) Apabila salah satu anggota kelompok tidak mengikuti salah 

satu kegiatan tersebut diatas, anggota kelompok lain wajib 

melapor ke koordinator/sekretaris UP – PBL. 
d. Sanksi Terhadap Pelanggaran Tata Tertib 

Sanksi pelanggaran terhadap tata tertib bertingkat dari 

sanksi ringan (teguran lisan maupun tertulis oleh pembimbing di 
lapangan maupun pembimbing fakultas) sampai dengan sanksi 
berat (ditarik dari kegiatan PBL II dan atau ditambah sanksi 
akademis dari pihak kampus). 

Sanksi ringan akan berpengaruh terhadap nilai 
keberhasilan PBL II, sedangkan sanksi berat berarti tidak lulus 
mata kuliah PBL II yang diputuskan oleh Tim Pelaksana PBL II 

PSKM-FK ULM setelah mendengar pendapat dari 
penanggungjawab dan Koordinator PBL. 

Sanksi akan berlaku kepada Ketua Kelompok apabila ada 

anggota kelompok yang bermasalah dalam hal administrasi dan 
etika di dalam kelompok. Ketentuan yang belum diatur dalam 
tata tertib ini akan diberitahukan kemudian oleh UP PBL dan 

Rapat Tim Dosen Pembimbing di Program Studi. 
e. Ketentuan Khusus 

Ketentuan khusus berisi semua peraturan dan tata tertib 
yang mengikat kepada seluruh mahasiswa sebagai peserta didik 

yang mengikuti PBL.  
1) Seluruh mahasiswa semester V tahun ajaran 2020-2021 wajib 

mengambil mata kuliah PBL II dan  melakukan registrasi 

sebagai calon peserta didik yang akan mengikuti program PBL. 
2) Mahasiswa wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PBL. 

Persentase kegiatan pembekalan dan lapangan harus diikuti 
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mahasiswa 100%. Ketidakhadiran mahasiswa diperbolehkan 

dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, berupa : 
a) Apabila sakit berat/opname di rumah sakit maka harus 

menunjukkan Surat keterangan sakit dari dokter rumah 
sakit 

b) Apabila ada penugasan dari pihak Program Studi, Fakultas 
atau Universitas maka harus Surat tugas dari Ketua 
Program Studi, Dekan Fakultas atau Universitas Lambung 

Mangkurat. 
c) Apabila ada kematian maka harus menunjukkan Surat dari 

pihak keluarga. Ketidakhadiran karena kematian hanya 

diperbolehkan untuk kematian keluarga inti (ayah, ibu, adik 
dan kakak).  

d) Apabila ada perayaan hari besar keagamaan, maka harus 

menunjukkan Surat keterangan dari panitia penyelenggara. 
e) Apabila ketidakhadiran karena poin a sampai d, maka 

mahasiswa dianggap 100% dengan syarat mengganti 

ketidakhadiran dalam bentuk penugasan.  Penugasan yang 
dilakukan adalah dengan membuat makalah sesuai materi 
yang ditinggalkan dan menyertakan 1 buah Buku Teks yang 
relevan. Pengumpulan tugas 1 minggu setelah materi yang 

ditinggalkan. 
3) Mahasiswa wajib datang tepat waktu, menggunakan pakaian 

yang sopan sesuai ketentuan yang berlaku dan membawa 

buku modul, serta alat bantu pembelajaran. 
4) Mahasiswa wajib mematuhi ketentuan-ketentuan seperti 

tertera dalam buku panduan ini. 

5) Bagi kelompok yang terlambat melakukan pengumpulan 
laporan sebelum ujian dan laporan akhir setelah ujian akan 
dilakukan pengurangan nilai pada kelompok yang 

bersangkutan. 
 
X. MONITORING DAN EVALUASI 

Selama pelaksanaan PBL II, dilakukan pemantauan atau supervisi 

oleh dosen pembimbing Fakultas. Dalam kegiatan sehari-hari didampingi 
dan dipantau oleh pembimbing dari instansi, serta salah satu tokoh 
masyarakat tempat PBL II berlangsung. Demikian juga akan dilakukan 

penilaian dari pembimbing dan penguji dan pengelola PBL yang meliputi 
beberapa aspek.  

Sistem penilaian PBL II adalah sebagai berikut: 
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Nilai Akhir =  Nilai Pembimbing (30%)+Nilai Penguji (30%)+Nilai Pengelola PBL  (40%) 

 
Dengan ketentuan nilai masing-masing komponen tersebut 

mempunyai rentang nilai antara 60 sampai dengan 100. Adapun aspek-

aspek dari masing-masing penilaian diatas adalah sebagai berikut:  
 

Pembimbing :  

a. Pembimbing dalam kegiatan PBL adalah pembimbing fakultas dan 
pembimbing desa. 

b. Frekuensi minimal konsultasi dengan pembimbing adalah 5 kali dengan 

jumlah anggota kelompok lengkap saat konsultasi 
c. Kedisplinan dan Kerjasama (kehadiran dan ketepatan waktu  

konsultasi,  kerjasama antar mahasiswa dalam kelompok, serta 

kerjasama dengan masyarakat desa PBL) 
d. Kesopanan (terhadap pembimbing) 
e. Laporan PBL II (latar belakang, metode kegiatan, hasil kegiatan dan 

semua rangkaian kegiatan terdokumentasi secara sistematis) 

Penguji : 
a. Frekuensi minimal konsultasi dengan penguji adalah 2 kali dengan 

jumlah anggota kelompok lengkap saat konsultasi 

b. Kedisplinan (kehadiran dan ketepatan waktu serta kerjasama) 
c. Kesopanan (terhadap penguji) 
d. Laporan PBL II (seminar yang meliputi cara penyajian dan tanya jawab, 

latar belakang, metode kegiatan, hasil kegiatan/terdokumentasi secara 
sistematis). 
 

Pengelola PBL :  
a. Kehadiran (Pada saat pembekalan dan kehadiran di lapangan)  
b. Etika (Terhadap dosen, masyarakat, petugas puskesmas/petugas lain, 

dan sesama mahasiswa)  

c. Ketepatan pengumpulan laporan dan kepemilikan modul 
d. Mempertimbangkan hasil laporan kegiatan, kerjasama dan kreatifitas 

mahasiswa dari pembimbing di instansi/Puskesmas dan masyarakat di 

wilayah tersebut. 
Ketentuan nilai PBL II terlihat pada tabel 3 sebagai berikut  : 
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Tabel 3. Penilaian PBL  

Nilai Huruf Nilai Mentah 

A ≥ 80 

A - 77 – < 80 

B + 75 – < 77 

B 70 – < 75 

B - 66 – < 70 

C + 61 – < 66 
C 55 – < 61 

D & E Tidak Lulus 

Sumber: Revisi Pedoman Akademik Universitas Lambung Mangkurat 

Penilaian tersebut juga memperhitungkan kehadiran dan perilaku 
mahasiswa di kampus dan tempat PBL II. Prosentase kehadiran adalah 
100% pada saat pembekalan dan pada saat intervensi di lapangan, dalam 

periode PBL II yang ditentukan. Apabila kurang dari ketentuan tersebut 
diatas, maka mahasiswa dianggap gugur dan harus menempuh PBL II 
kembali. 

 
Ketentuan pengurangan dan penambahan nilai dari UP PBL  
a. Unit Pengampu Pengalaman Belajar Lapangan (UP PBL) adalah 

sekelompok dosen, tenaga pengajar dan/atau tenaga pendidik yang 

berdasarkan Surat Keterangan (SK) Program Studi Kesehatan 
Masyarakat FK ULM bertugas dan bertanggung jawab dalam 
pelaksanaan PBL, baik PBL 1, 2 maupun 3. 

b. UP PBL memiliki wewenang untuk memberikan penilaian dimana nilai 
UP-PBL akan menjadi konversi untuk nilai UAS dalam DPNA 

c. Standar nilai dari UP-PBL adalah 80 untuk tiap mahasiswa 

d. UP PBL memiliki wewenang untuk memberikan nilai E pada mahasiswa 
jika terbukti melakukan pelanggaran tertentu. 

e. Terdapat beberapa kondisi yang mempengaruhi nilai standar, dimana 

nilai tersebut dapat dinaikan/ditambah maupun diturunkan. Adapun 
kondisi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Kondisi penambahan nilai 

No Indikator Barang Bukti 
Bobot 
Nilai 

1.  Keaktifan dalam memberikan 

feedback terkait materi yang 
disampaikan oleh pemateri selama 
pembekalan 

Notulensi 

kegiatan bertanda 
tangan 

koti dan pemateri 

3 

poin 
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2.  Keaktifan selama pelaksanaan 
kegiatan sidang PBL misalnya 
menjadi moderator, notulen serta 

memberikan pertanyaan atau 
feedback kepada kelompok penyaji 

Notulensi 
kegiatan bertanda 

tangan notulen 

dan pemateri 

3 
poin 

3.  Kelompok PBL berhasil 
mendapatkan jejaring kerjasama 

yang berasal dari pemerintah 
maupun sektor swasta sebagai 
donator utama kegiatan. 

Surat Perjanjian 
Kerjasama yang 

ditanda tangani 
kedua belah 

Pihak 

5 
poin 

4.  PKM yang disusun dari hasil 

pelaksanaan PBL mendapatkan 
pendanaan 

SK Pengumuman 5 

poin 

5.  PKM yang disusun dari hasil 
pelaksanaan PBL dan diundang 

untuk mengikuti kegiatan Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional 
(PIMNAS), Presentasi Nasional 

pada kegiatan Konferensi atau 
Seminar Nasional serta Publikasi 

Nasional 

SK Pengumuman 15 
Poin 

6.  Hasil kegiatan PBL yang diundang 
untuk dipresentasikan pada forum 

Nasional seperti kegiatan Konferensi 
atau Seminar Nasional 

Prosiding 
Kegiatan 

15 
poin 

7.  Publikasi hasil kegiatan PBL pada 
jurnal nasional yang ditulis bersama 

mahasiswa dan dosen pembimbing 

Artikel Ilmiah 15 
poin 

8.  Hasil kegiatan PBL yang diundang 

untuk dipresentasikan pada forum 
internasional seperti kegiatan 
Konferensi atau Seminar 

Internasional baik didalam maupun 
luar negeri 

Prosiding 

Kegiatan 

20 

poin 

9.  Publikasi hasil kegiatan PBL pada 
jurnal internasional yang ditulis 

bersama mahasiswa dan dosen 
pembimbing 

Artikel Ilmiah 20 
poin 

10.  Publikasi hasil kegiatan PBL pada Buku ISBN 20 
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Buku ber- ISBN yang ditulis bersama 
mahasiswa dan dosen pembimbing 

poin 

 
2) Kondisi pengurangan nilai 

No Indikator Barang Bukti 
Bobot 

Nilai 

1.  Pelanggaran tata tertib selama pembekalan 

a. Mahasiswa tidak masuk pada 1 
(satu) sesi kegiatan pembekalan 

Absensi 
kegaiatan 

bertanda tangan 
pemateri dan koti 

5 poin  

b. Mahasiswa tidak membawa 
panduan PBL pada 1 (satu) sesi 
kegiatan pembekalan 

Laporan dari 
Pemateri dan 

tertuang 

dalamberita acara 

5 
poin 

c. Mahasiswa terlambat masuk 
kelas dan sudah dilakukan 
presensi oleh pemateripada 1 
(satu) sesi kegiatan pembekalan 

Absen kegiatan 
bertanda tangan 

pemateri dan koti 

5 
poin 

d. Mahasiswa tidak menggunakan ID 
Card atau tidak membawa ID Card  

selama kegiatan berlangsung 

Laporan dari 
Pemateri dan 

tertuang dalam 
berita acara 

5 
poin 

2.  Pelanggaran tata tertib selama kegiatan PBL 

a. Mahasiswa tidak meminta izin 
kepada pembimbing dan UP 
ketika meninggalkandesa 

Laporan dari 
Pihak terkait 

5  
poin 

b. Mahasiswa meninggalkan desa 
dengan alasan yang tidak relevan 

dengan kegiatan PBL meskipun 
mendapat izin dari pembimbing 
dan UP 

Laporan dari 
Dosen 

Pembimbing dan 
Catatan UP 

5 
poin 

c. Mahasiswa tidak aktif 
bekerjasama dalam kegiatan tim 

Laporan dari 
Apadat Desa atau 

Tim Terkait 

5 
poin 

3.  Temuan negatif selama supervisi 

a. Mahasiswa tidak ada ditempat 
pada saat kegiatan supervisi 

Laporan dari 
Dosen 

Pembimbing 

5  
poin 
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b. Mahasiswa tidak berpakaian 
sopan pada saat kegiatan 
supervisi 

Laporan dari 
Dosen 

Pembimbing 

5 poin 

c. Mahasiswa menerima tamu yang 
bukan berasal dari masyarakat 
desa, serta tidak ada hubungan 
keluarga dengan mahasiswa 

Laporan dari 
Aparat Desa 

atau dosen saat 
supervisi 

5 poin 

d. Mahasiswa tidak menjaga 
kebersihan tempat tinggal baik 
didalam maupun diluar rumah 

Laporan dari 
Dosen 

Pembimbing 

5 poin 

e. Mahasiswa tidak berpakaian 
sopan pada saat kegiatan 
supervisi 

Laporan dari 

Dosen 
Pembimbing 

5 poin 

4.  Etika kurang/tidak baik selama pelaksanaan PBL 

a. Tidak bersikap ramah dan tidak 

mematuhi norma sopan santun 
kepada sesama mahasiswa, dosen 

maupun kepada masyarakat di 
lokasi pelaksanaan PBL 

Laporan dari 

pihak terkait 

20 
poin 

b. Tidak jujur dalam memberikan 
informasi terkait dengan kegiatan 
PBL 

Laporan dari 
pihak terkait 20 

poin 

c. Melanggar kebiasaan dan adat 
istiadat di lokasi pelaksanaan PBL 

Laporan dari 
pihak terkait 20 

poin 
d. Tidak memperhatikan dosen yang 

memberikan arahan dalam 
kegiatan supervisi diluar 
kelompok supervisi 

Laporan dari 
Dosen terkait 

20 
poin 

e. Pemalsuan tanda tangan 
mahasiswa lain ketika kegiatan 

pembekalan atau kegiatan di 
lapangan 

Laporan dari 
Pemateri 

20 
poin 

f. Pemalsuan data dan pabrikasi 
data hasil kegiatan yang 

dituangkan dalam laporan yang di 
sidangkan 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

 
E 

g. Tindakan plagiarism yang 
dilakukan kelompok 

Laporan dari 
Pihak Terkait E 

h. Pemalsuan tanda tangan dosen Laporan dari 
E 
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pembimbing atau penguji 
kegiatan PBL 

Pihak Terkait 

i. Melakukan pencurian, tindakan 

kekerasan, pengerusakan secara 
sengaja dan vandalism 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

 

E 

j. Melanggar norma kesusilaan yang 
berlaku di masyarakat 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

E 

5.  
Kedisiplinan kegiatan PBL 

a. Terlambat hadir dalam kegiatan 
pembukaan dan penutupan PBL 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

5 poin 

b. Tidak hadir dalam kegiatan 
berikut: pembekalan, pembukaan, 

penutupan tanpa alasan yang 
dapat dipertanggungjawabkan 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

10 poin 

c. Terlambat dalam pengumpulan 
laporan awal PBL serta dokumen 

penyerta lain tanpa alasan yang 
dapat dipertanggung jawabkan 
secara ilmiah 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

5 poin 

d. Terlambat dalam pengumpulan 

laporan akhir PBL serta dokumen 
penyerta lain tanpa alasan yang 

dapat dipertangung jawabkan 
secara ilmiah 

Laporan dari 

Pihak Terkait 

5 poin 

e. Bimbingan atau konsultasi 

pertama, baik kepada dosen 
pembimbing maupun dosen 

penguji dilakukan secara terburu-
buru (H-3 sebelum pengumpulan) 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

5 poin 

f. Tidak melakukan bimbingan atau 
konsultasi kepada dosen 
pembimbing (dosen penguji) 
dalam penulisan laporan PBL 

Laporan dari 
Pihak Terkait 

20 
poin 

 

f. Apabila mahasiswa mendapatkan penambahan dan/atau pengurangan 
nilai dikarenakan lebih dari 1 indikator/kondisi diatas, maka 
pengurangan dan/atau penambahan yang didapatkan bersifat 

kumulatif sampai pada batas maksimal maupun batas minimal nilai 
standar 
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g. Penambahan dan pengurangan nilai dapat diputuskan lansung oleh UP 

PBL tanpa harus meminta konfirmasi terlebih dahulu kepada 
mahasiswa yang bersangkutan  

h. Adapun kondisi di atas dapat berubah sebagaimanba mestinya, 
tergantung situasi dan kondisi terntenu yang dianggap penting dan 

perlu oleh UP PBL 
i. Perubahan sebagaimana yang dimaksudkan oleh poin 4 diatas dapat 

diberitahukan maupun tidak diberitahukan oleh UP kepada 

mahasiswa tergantung kondisi tertentu. 
 

Biaya 

 Adapun biaya pelaksanaan PBL II  yang menjadi tanggung jawab Fakultas 
Kedokteran ULM meliputi komponen : 
a) Administrasi keperluan fakultas dan program studi 

b) Transportasi Dosen Pembimbing  
c) Buku panduan/modul 
d) Biaya honor pembimbing (Dosen Fakultas/Program Studi dan Pembimbing 

Instansi tempat PBL) 
Biaya lainnya seperti transportasi mahasiswa selama PBL, biaya hidup, 

pembuatan laporan, dan operasional lainnya selama kegiatan menjadi 
tanggung jawab mahasiswa. 

 
XI. LAPORAN   

Mahasiswa peserta (secara kelompok) diakhir pelaksanaan 

kegiatan PBL II diwajibkan membuat laporan dengan sistematika sebagai 
berikut: 

 

FORMAT LAPORAN 
Penyusunan laporan sesuai dengan Laporan Akhir Pengadian 

Masyarakat skim Program Pengembangan Desa Mitra . Format huruf 

menggunakan Times New RIman dengan font 12, spasi 1.5, format margin 4 
cm batas kiri, 3 cm batas kanan, 3 cm batas bawah dan 4 cm batas atas.  
Ukuran kertas kwarto (A4). Sangat dianjurkan untuk menggunakan 
program Ms. Word. Laporan akhir diserahkan ke Pengelola dalam bentuk 

siap jilid sebanyak 4 eksemplar. Penjilidan hardcopy cetak tebal, jilid warna 
ungu tua akan dikoordinir oleh Pengelola (Suyatmi, S.Mn). Setiap 
Kelompok wajib memasukkan file ke dalam CD yang berisi laporan 

Lengkap dari cover sampai dokumentasi secara sistematis kegiatan 
evaluasi terhadap intervensi tersebut termasuk absensi dan lain 
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sebagainya. Lembar pengesahan untuk laporan di scan tersendiri dalam 

file PDF. 
 
Format laporan berisi hal berikut: 
HALAMAN JUDUL  

Berisi:  
1. Tempat dan waktu PBL II; 
2. Judul; 

3. Nama, NIM; 
4. PS, Fakultas, Universitas; 
5. Tahun 

 
LEMBAR PENGESAHAN  
(Ditandatangani oleh Dosen Pembimbing Fakultas, yang disetujui oleh 

koordinator UP-PBL dan diketahui oleh Ketua PSKM-FK ULM) 
KATA PENGANTAR 
DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 
DAFTAR TABEL 
DAFTAR LAMPIRAN 
RINGKASAN 

BAB I PENDAHULUAN 
A. Gambaran Umum Masyarakat Mitra 

1. lokasi  

2. Sasaran  
B. Identifikasi dan Alternatif Pemecahan Masalah 
BAB II  SOLUSI DAN TARGET LUARAN  

BAB III METODE PELAKSANAAN  
A. Perencanaan dan Persiapan 
B. Pelaksanaan dan Proses 

C. Monitoring dan Evaluasi 
BAB IV KELAYAKAN PENGUSUL DAN MITRA 
BAB V BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. Jumlah Biaya Kegiatan 

B. Jadwal Kegiatan 
BAB IV HASIL YANG DICAPAI 
A. Hasil Kegiatan 

B. Pengetahuan Sebelum Dan Sesudah Intervensi 
C. Renana Tindak Lanjut 
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BAB VI PENUTUP 

A. Kesimpulan 
B. Saran 
 
DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
1) Notulensi rapat persiapan 
2) Instrumentasi kegiatan termasuk soal pre-post, lembar evaluasi, lembar 

check list, lembar panduan wawancara mendalam (salah satu yang sudah 
diisi) 

3) Dokumentasi Kegiatan yang dilaksanakan, termasuk video yang harus di 

Upload ke youtube. 
4) Artikel dalam koran Lokal yang sudah di publikasikan. 
5) Screen Shoot Publikasi Kegiatan Intervensi dalam website Hima Kesmas 

dan PSKM FK ULM 
6) Modul kegiatan, Satuan Acara Penyuluhan (SAP), Poster, leaflet ataupun 

media lain yang menunjang intervensi 

7) MOU atau perjanjian kerjasama dengan Desa 
 
 Laporan akhir harus sudah diserahkan kepada UP-PBL paling lambat  1 
minggu setelah responsi atau seminar masing-masing kelompok PBL II selesai. 

Mahasiswa wajib menggandakan laporan setelah direvisi sebanyak 3 (tiga) 
eksemplar (untuk Dinas Kesehatan, Pihak Puskesmas, Arsip Panitia PBL PSKM) 
disertai soft file laporan dalam CD sebanyak 1 (satu) buah untuk 1 (satu) 

kelompok. 
Nilai PBL II dari dosen pembimbing dan penguji harus masuk ke UP-PBL 

PSKM-FK ULM paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan seminar 

hasil laporan kegiatan PBL II. 
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XII. KELOMPOK DAN PEMBIMBING PBL II 
KELOMPOK I  KELOMPOK II 

DOSEN PEMBIMBING     : Prof. Dr. Husaini, SKM, M.Kes  DOSEN PEMBIMBING     : Laily Khairiyati, SKM, MPH 

NAMA DESA / RT              :  Simpang Warga  / RT.1  NAMA DESA / RT              : Simpang Warga / RT.2 

1 1810912710003 ANGGA ANTONI  1 1810912310014 
MUHAMMAD HASHFI 
ABDURRAHMAN 

2 1810912120001 VINNY AZIZA  2 1810912220001 
MEISKA FAJRIANI 
SAFITRI 

3 1810912320013 HELMINA  3 1810912320004 NOVIA NANDA 

    
   

KELOMPOK III  Kelompok IV 

DOSEN PEMBIMBING     : Lenie Marlinae, SKM, MKL  DOSEN PEMBIMBING     : Agung Waskito,  ST., MT 

NAMA DESA / RT              : Simpang Warga / RT.3  NAMA DESA / RT              : Simpang Warga / RT.4 

1 1810912110016 ABDUL WAHID  1 1810912220014 RAHAYU 

2 1810912320005 
SOFIA RAUDHATUL 
MUSLIMAH 

 2 1810912220009 DINA FITRIA 

3 1810912220002 VINA MAHYONA  3 1810912220038 DARMA NESTY 

   
 4 1810912220033 GUSTI JAUZA MEYDINA 

   

KELOMPOK V 
 

Kelompok VI 

DOSEN PEMBIMBING     : Ratna Setyaningrum, SKM, 
M.Sc  

DOSEN PEMBIMBING     : Ihya Hazairin Noor, SKM, 
MPH 

NAMA DESA / RT              : Bunipah /  RT.1  NAMA DESA / RT              : Bunipah /  RT.2 

1 1810912310008 
MUHAMMAD RUSYANDIE 
AKBAR  

1 1810912320021 SITI HASANAH 

2 1810912120017 ANGELA PUTRI PRASTIKA 
 

2 1810912210030 
MUHAMMAD ARWI 
FIRDAUS 

3 1810912220010 FITRI NOVIANI  3 1810912320032 DEVI NORSARI 

4 1810912120005 FARAH FIRDA  4 1810912220022 NORBAITI 

       
Kelompok VII  KELOMPOK VIII 

DOSEN PEMBIMBING     : Mufatihatul Aziza Nisa, SKM., 
M.KKK  

DOSEN PEMBIMBING     : Rudi Fakhriadi, SKM, M.Kes 
(Epid) 

NAMA DESA / RT              : Bunipah /  RT.3 
 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.1 

1 1810912220036 NURLINAWATI 
 

1 1810912210017 
MUHAMMAD FAUZI 
ZAIN 

2 1810912220037 APRILIA ARTATI NUR 
 

2 1810912220023 
LAILA NAJMI 
MARDHATILLAH 

3 1810912320026 KARINA NURFATMA APRIANI 
 

3 1810912120010 DWI NURIYANTI 

4 1810912120004 FITRIA  4 1810912120011 SYARIFAH SALMA 

       
KELOMPOK IX 

 
Kelompok X 

DOSEN PEMBIMBING     : Adi Nugroho, SKM, M.Kes, 
M.Sc, PhD  

DOSEN PEMBIMBING     : Dian Rosadi, SKM, MPH 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.2  NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.3 

1 1810912310017 RAHMAT EKO ADITYANTO  1 1810912220025 ZULFA EMELDA 

2 1810912320012 DEWI FATTAH  2 1810912310007 ELWAN MUSTAWA 

3 1810912220013 KHUZAIMAH  3 1810912320024 DINY FEBRIANITA 
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4 1810912220007 ELFIRA HANI PRANATA 
 

4 1810912320015 
I DEWA AYU YULIA 
ADELINA 

   
    

KELOMPOK XI  Kelompok XII 

DOSEN PEMBIMBING     : Noor Ahda Fadillah, 
SKM,M.Kes (Epid)  

DOSEN PEMBIMBING     : Vina Yulia Anhar, SKM, MPH 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.4  NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.5 

1 1810912110002 MUHAMMAD IRFAN 
 

1 1810912220005 NOOR ANNISA 

2 1810912120020 RISKA IRIYANTI  2 1810912220029 YURIZKA RAMADHANTI 

3 1810912120015 EVA MUJIARAHMAH 
 

3 1810912320028 ENDAH PUSPITA 

       4 1810912220015 MUSLIMAH 

       
KELOMPOK XIII  Kelompok XIV 

DOSEN PEMBIMBING     : Dr. Meitria SN, M.Kes  DOSEN PEMBIMBING     : Hadrianti, H.D.L, SKM., MPH 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.6 
 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.7 

No NIM Nama  1 1810912220021 SITI WARDA 

1 1810912110018 RAHMAT HIDAYAT  2 1810912220006 AMALDA HIDAYANTI 

2 1810912320002 GABRIELLE NIDA TARLIANTY  3 1810912220027 ERLIN OKTA RIZKIA 

3 1810912320003 
OKTAVIANTI CAHYA 
NINGRUM  

4 1810912120008 NOORLIANA 

    
   

Kelompok XV  Kelompok XVI 

DOSEN PEMBIMBING     : Atikah Rahayu, SKM, 

MPH/Anugrah Nur R, SKM  
DOSEN PEMBIMBING     : Musafaah, SKM, MKM 

NAMA DESA / RT              : Pemurus /  RT.8 
 

NAMA DESA / RT              : Simpang Warga Dalam/  RT.1 

1 1810912120012 NADIA HILDAWATI  1 1810912710004 YOHANES GOBAI 

2 1810912320020 MELIYANA  2 1810912220019 AMMARA ULFA AZIZAH 

3 1810912120014 ASRINA MAGFIRAH  3 1810912220031 ARIEVA ADENIA 

4 1810912320009 RIZKA ELMA SELVIANA  4 1810912220040 SITI MAULIDAH 

   

KELOMPOK XVII  KELOMPOK XVIII 

DOSEN PEMBIMBING     : Fahrini Yulidasari, SKM, MPH  DOSEN PEMBIMBING     : M. Irwan, S.Gz., M.Gz 

NAMA DESA / RT              : Simpang Warga Dalam/  RT.2 
 

NAMA DESA / RT              : Simpang Warga Dalam/  
RT.3 

1 1810912210020 DIMAS DWI ANGGARA 
 

1 1810912220011 PUTRI AMALIANI 

2 1810912720002 YULITA FRANSISKA HAY  2 1810912710001 MAEL HELUKA 

3 1810912220008 BHERLIAN MARTANIA 
 

3 1810912120009 RULLYA AZIZAH 

4 1710912220015 DIAH AYU PUJI LESTARI  4 1810912220039 ADINDA CAMELIA 

   
 

   
KELOMPOK XIX  KELOMPOK XX 

DOSEN PEMBIMBING     : Nita Pujianti, S.Farm, Apt, MPH  DOSEN PEMBIMBING     : Fauzie Rahman, SKM, MPH 

NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.1  NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.2 

1 1810912310025 
PAULUS DAMAR AJI 

CHRISTANDA 
 1 1810912310037 RIZKY PADILLAH 

2 1810912320031 MEISY  2 1810912120013 
MUNATI SYAIMA 

MAULAYA 

3 1810912220035 MAUDATUN NIKMAH  3 1810912320010 EKA KURNIASARI 
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Kelompok XXI  Kelompok XXII 

DOSEN PEMBIMBING     : Nur Laily, SKM, M.Kes  DOSEN PEMBIMBING     : Ayu Riana Sari, SKM, M.Kes 

NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.3  NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.4 

1 1810912320016 AGOESTINA TRY SETYAWATI 
 

1 1810912120006 DEVIA LESTARI 

2 1810912320027 THEA LENKA MANNUELA  2 1810912310023 M. NORJI ARBAEN 

3 1810912320019 NINA FITRIANA 
 

4 1810912220018 
ODELIA BERNADETTE 
BUTAR BUTAR 

4 1810912320034 
NURMADHANIA SYAHLI 
MUFTHI     

       
Kelompok XXIII  Kelompok XXIV 

DOSEN PEMBIMBING     : Anggun Wulandari, SKM., 
M.Kes  

DOSEN PEMBIMBING     : Andini OP, SKM, M.Kes 

NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.5  NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.6 

1 1810912120007 RAUDATUL JINAN 
 

1 1810912220026 
TYAS NINGRUM 
RAHMADAYANTI 

2 1810912120003 FIRDA ANGGREANI 
 

2 1810912320011 
AULIA RIZKA 
CHAIRUNNISA 

3 1810912320036 EKA MAYA SARI  3 1810912220003 SANTI 

4 1810912120003 RIDHA WULANDARI  4 1810912320030 NOOR KHAIRINA 

   
 

   
Kelompok XXV  

   
DOSEN PEMBIMBING     : Fakhriyah, S.Si .T, MKM  

 
  

NAMA DESA / RT              : Aluh-Aluh Besar /  RT.7  
   

1 1810912220024 NOOR ATHIYYA  
   

2 1810912110023 YUNGKY TIORONALDO  
   

3 1810912120019 JUBAIDAH  
   

4 1810912320001 LISA FITRIANI 
    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

28 

A. LAMPIRAN UNTUK LAPORAN AKHIR PBL II 

 
LAMPIRAN 1  :  LEMBAR CATATAN KEGIATAN  

PENGALAMAN BELAJAR LAPANGAN II 
 

Nama Kelompok : …………………………………………………………… 
Tempat : …………………………………………………………… 
 

Hari/ Tgl Kegiatan 
Paraf 

Kepala Desa 

 

 
1. Pengenalan dan ramah tamah 

dengan aparat desa, masyarakat 

setempat 
2. Sosialisasi kegiatan PBL 

 

 
 

 
1. Koordinasi dengan aparat terkait 

permasalahan yang ada di desa 
2. Persiapan kegiatan musyarawah 

desa 
 

 

 

 
1. Prosesi Bimbingan Penyusunan 

laporan kegiatan PBL II  
 

 

 
 

Mengetahui, 

 Dosen Pembimbing,     Kepala Desa, 
 
 
 

 ……………………...     …………………… 
 NIP.        
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LAMPIRAN 2 :  DAFTAR HADIR PESERTA (MASYARAKAT, TOKOH 

MASYARAKAT, PETUGAS KESEHATAN, MAHASISWA, DLL)  
PADA KEGIATAN PBL II  (MUSYAWARAH)  

 
Kelompok/ Desa  : …………………………………………………………… 

Acara/ Kegiatan  : …………………………………………………………… 
Hari/ tanggal   : …………………………………………………………… 
Tempat : …………………………………………………………… 

 

No. Nama Keterangan Peserta  Tanda tangan 

    

    
    

    

    

    

    

    

    

    
     .......................................2020 

     *Kepala Desa ....................... 
 
 

 
     (.............................................) 
* beri stempel  
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LAMPIRAN 3  : LEMBAR EVALUASI PBL II OLEH PEMBIMBING  

        FAKULTAS 
 
Kelompok :  …………………………………………………………………..... 
Desa  :  …………………………………………………………………..... 

No. Nama 

Mahasiswa 

Sikap 

(0-30) 

Kehadiran 

(0-30) 

Keaktifan 

(0-20) 

Laporan 

(0-20) 

Total 

Nilai 

       

       

       
       

       

       

       

       

 
Ket: 

a) Sikap: 
Prilaku mahasiswa dengan dosen pembimbing, aparat desa, 
masyarakat desa dan pihak puskesmas. 

b) Kehadiran: 
Kehadiran mahasiswa pada saat kegiatan PBL di lapangan, baik dalam 
kegiatan diagnosa komunitas, analisa masalah, musyawarah desa dan 

intervensi kegiatan serta saat konsultasi dengan pembimbing. 
c) Keaktifan: 

Keaktifan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan yang berlangsung 

seperti konsultasi dengan dosen pembimbing, musyawarah desa serta 
penguasaan mahasiswa terhadap permasalahan kesehatan baik 
disesuaikan dengan isi laporan maupun progress teknis ketika program 
intervensi kesehatan. 

d) Laporan: 
Isi laporan, relevansi laporan dengan permasalahan di masyarakat, 
ketajaman analisis dan pembahasan, format laporan 

 
Banjarbaru, ………………… 
Pembimbing Fakultas 

 
( ………………………………. ) 
NIP. 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

31 

LAMPIRAN 4 : LEMBAR EVALUASI PBL II OLEH PENGUJI FAKULTAS 

 
Kelompok :  …………………………………………………………………..... 
Desa  :  …………………………………………………………………..... 

No. Nama 
Mahasiswa 

Laporan 
(0-30) 

Sikap 
(0-30) 

Seminar 
(0-40) 

Total 
Nilai 

      

      

      

      

      

      

 
Ket: 

a) Sikap: 
Prilaku mahasiswa dengan dosen penguji dan pihak puskesmas pada 
saat presentasi laporan serta saat konsultasi dengan pembimbing. 

b) Seminar: 
Penguasaan mahasiswa terhadap materi, tanya jawab dan cara 
presentasi dalam seminar. 

c) Laporan: 

Isi laporan, relevansi laporan dengan permasalahan di masyarakat, 
ketajaman analisis dan pembahasan, format laporan,dokumentsi 
kegiatan 

 
Banjarbaru, ………………… 
Penguji 

 
 
( ………………………………. ) 

NIP.  
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LAMPIRAN 5 : LEMBAR EVALUASI PBL II OLEH PEMBIMBING LAPANGAN 

(DESA) 
  
Kelompok : …………………………………………………………………… 
Desa           : …………………………………………………………………… 

 

No. Nama 
Mahasiswa 

Sikap 
(0-50) 

Kehadiran 
(0-30) 

Keaktifan 
(0-20) 

Total 
Nilai 

      

      

      

      

      

      

 
Ket : 

a) Sikap: 

Perilaku mahasiswa selama kegiatan PBL di desa, baik terhadap 
masyarakat, tokoh masyarakat/ agama, aparat desa, maupun petugas 
kesehatan setempat  

b) Kehadiran: 

Kehadiran dalam kelompok (kelengkapan anggota) baik persiapan 
hingga selesai kegiatan program intervensi kesehatan dilakukan 

c) Keaktifan: 

Keaktifan dalam kegiatan PBL di desa, baik persiapan hingga selesai 
kegiatan program intervensi kesehatan dilakukan 

 

 
      .................................2020 

 

 
 
( Nama Kepala Desa) 
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LAMPIRAN 6 : LEMBAR EVALUASI PBL II OLEH UP - PBL 

  
Kelompok : …………………………………………………………………… 
Desa           : …………………………………………………………………… 

No. Nama 
Mahasiswa 

Sikap 
(0-50) 

Kehadiran 
(0-30) 

Ketepatan 
(0-20) 

Total 
Nilai 

      

      

      

      

      

      

 
Ket : 

a) Sikap : 
Perilaku mahasiswa selama kegiatan PBL di desa, baik terhadap dosen, 
anggota masyarakat, tokoh masyarakat/ agama, aparat desa, petugas 

kesehatan setempat, maupun sesama mahasiswa  
b) Kehadiran : 

Kehadiran dalam pembekalan dan kegiatan dilapangan, baik persiapan 
hingga selesai kegiatan program intervensi kesehatan dilakukan. 

c) Ketepatan: 
Ketepatan Pengumpulan laporan dan kepemilikan modul 
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LAMPIRAN 7 :  DOKUMENTASI KEGIATAN PBL (MINIMAL  8 BUAH GAMBAR 

DISERTAI KETERANGAN UNTUK TIAP GAMBAR)  
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LAMPIRAN 8 :   ARTIKEL DALAM KORAN LOKAL YANG SUDAH DI 

PUBLIKASIKAN. 
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LAMPIRAN 9 :    SCREEN SHOOT PUBLIKASI KEGIATAN INTERVENSI DALAM  

    WEBSITE HIMA KESMAS DAN PSKM FK ULM 
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LAMPIRAN 10: MoU ATAU PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN DESA 
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LAMPIRAN 11: LAPORAN KEUANGAN PENGGUNAAN DANA 

 
1. Rencana Anggaran Kegiatan Intervensi 

2. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana Kegiatan 

3. Nota/Kuitansi Bukti Pengeluaran Dana Kegiatan (asli) 
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LAMPIRAN 12: LOG BOOK KEGIATAN HARIAN  

 
Berisi catatan rangkaian kegiatan mahasiswa dilapangan setiap hari dan hasil 
yang dicapai. Setiap rangkaian kegiatan harian harus diketahui kepala 
desa/penanggungjawab di desa yang dibuktikan dengan dokumentasi 

kegiatan dan tanda tangan beserta stempel desa. 
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LAMPIRAN 13. LAMPIRAN MODUL 

 
LAMPIRAN 13.1: CONTOH HALAMAN SAMPUL 
 

LAPORAN AKHIR PENGABDIAN PROGRAM  

PENGEMBANGAN DESA MITRA  
TAHUN 2020  

 
POJOK REMAJA (PORA): UPAYA PENCEGAHAN KEKURANGAN 

ENERGI KRONIS (KEK) DAN ANEMIA MELALUI PEMANFAATAN 

KEARIFAN LOKAL DI DESA BUNIPAH  

KECAMATAN ALUH-ALUH BESAR 

 
 

     Oleh : 

 
Nama Ketua : NIM 

Nama Anggota 1 : NIM 

Nama Anggota 2 : NIM 

Nama Anggota 3 : NIM 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT 
FAKULTAS KEDOKTERAN 

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT 
BANJARBARU 

2020 
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LAMPIRAN 13.2  :  CONTOH HALAMAN PENGESAHAN SEBELUM SIDANG PBL 
HALAMAN PENGESAHAN 

 
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA 

Di DESA..... KECAMATAN ALUH-ALUH 
KABUPATEN BANJAR 

TANGGAL .. - .. .... 2020 

 
JUDUL LAPORAN.... 

 

Disusun  Oleh : 
 

KELOMPOK I 

 
NAMA   NIM 

 

 
 

Telah disahkan dan diterima dengan baik pada tanggal ….  2020 oleh: 
 
Pembimbing Fakultas:         
 
 
 
(………………………..)     
NIP/NIDK       
 
       
      

 
 

Mengetahui, 
Ketua PSKM-FK ULM                 Koordinator UP-PBL 
                   PSKM-FK ULM 
 
 
Fauzie Rahman, SKM, MPH                Nita Pujianti, S.Farm, Apt, MPH 
NIP. 19860421 200812 1 002                NIP. 19850108 201504 2 001 
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LAMPIRAN 13.2  :  CONTOH HALAMAN PENGESAHAN SETELAH SIDANG PBL 
HALAMAN PENGESAHAN 

 
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN PROGRAM PENGEMBANGAN DESA MITRA 

DI DESA ..... KECAMATAN ALUH-ALUH BESAR 
KABUPATEN BANJAR 

TANGGAL .. - .. .... 2020 

 
JUDUL LAPORAN.... 

 

Disusun  Oleh : 
 

KELOMPOK I 

 
NAMA   NIM 

 

 
 

Telah disahkan dan diterima dengan baik pada tanggal ….  2020 oleh: 
 
Pembimbing Fakultas:     Penguji Fakultas:  
     
 
 
(………………………..)    (………………………)  
NIP/NIDK      NIP/NIDK   
 

 
 

  
         

 
 

Mengetahui, 
Ketua PSKM-FK ULM                 Koordinator UP-PBL 
                   PSKM-FK ULM 
 
 
Fauzie Rahman, SKM, MPH                Nita Pujianti, S.Farm, Apt, MPH 
NIP. 19860421 200812 1 002                NIP. 19850108 201504 2 001 
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NOTE : 
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NOTE : 
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LAMPIRAN 14. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

MATERI PEMBEKALAN 
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STRATEGI PEMBERDAYAAN  INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT 

 
 Pelaksanaan program intervensi kesehatan agar dapat berjalan dengan 
baik dan efektif, memerlukan suatu strategi, baik dalam hal perencanaan, 
pelaksanaan dan evaluasi. Strategi-strategi dalam intervensi kesehatan secara 

umum adalah: 
1. Bekerjasama dengan pihak terkait seperti Kepala desa, Pihak 

Puskesmas, tenaga kesehatan setempat (bidan desa, mantri 

kesehatan), tokoh masyarakat serta ketua RT dan RW. 
2. Intervensi itu sebaiknya tanpa subsidi kepada masyarakat (tanpa 

pengecualian, termasuk masyarakat termiskin). Hal ini dimaksudkan 

untuk menanamkan kemandirian pada masyarakat, terutama dalam hal 
mengatasi masalah kesehatan yang mereka alami. Selain itu juga untuk 
menanamkan rasa kepemilikan terhadap sarana pelayanan kesehatan 

dan juga membangkitkan rasa gotong royong di dalam masyarakat. 
3. Tidak menggurui dan tidak memaksa. 

Pandangan Upper dan lower sebagai faktor penghambat dalam proses 

intervensi kesehatan dimasyarakat. 
Dalam hubungan antar personal, antar institusi dan profesi ada 
pandangan bahwa kelompok yang satu berada di tingkat atas (upper) 
dan kelompok yang lain berada di tingkat bawah (lower). 

• Contoh-contoh: 
- Orangtua >< anak (personal) 
- Camat >< kepala desa (institusional) 
- Dokter >< bidan (profesional). 

• Kelompok yang berperilaku upper biasanya menempatkan dirinya 
sebagai kelompok “yang lebih pintar” , “lebih berkuasa”, “suka 
memberi”, dll. 

• Kelompok yang berperilaku lower biasanya menempatkan dirinya 
sebagai orang/kelompok yang “kurang berdaya” ,“tidak tahu apa-
apa” dan “butuh bantuan”. 

Sehingga perlu di adakan perubahan strategi dalam menjalankan 

intervensi yaitu: 

• Mengubah cara pandang upper-lower menjadi “pembelajaran 
bersama” bahkan menempatkan masyarakat sebagai “guru” 
(sumber informasi), karena masyarakat yang paling tahu apa yang 

terjadi dalam masyarakat itu sendiri. 

• Mengubah cara pikir : bahwa kita datang bukan untuk “memberi” 
sesuatu, tetapi “menolong” masyarakat untuk menemukan sesuatu. 
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• Hindari bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa fasilitator 
mempunyai pengetahuan atau keterampilan yang lebih 

dibandingkan masyarakat. 
Dengan mengubah perilaku/kebiasaan, maka Masyarakat menjadi lebih 
terbuka sehingga mereka mau berbagi informasi (sharing) dan tujuan 

kita Berbagai metode untuk memicu menjadi semakin mudah 
digunakan dan efektif untuk menggali pengakuan/informasi yang jujur 
dari masyarakat. 

 
Tiga Pilar Utama dalam Strategi Pendekatan dalam Masyarakat 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
4. Masyarakat sebagai pemimpin. 

Maksudnya agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

intervensi. Secara harfiah, partisipasi berarti : 
a. Turut berperan serta dalam suatu kegiatan 
b. Keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan. 

c. Peran serta aktif atau pro-aktif dalam suatu kegiatan 
d. Partisipasi dalam program pembangunan adalah: suatu bentuk 

keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan 
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sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya (intrinsik) 

maupun dari luar (ekstrinsik), dalam keseluruhan proses kegiatan 
yang bersangkutan. 

e. Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan yang mengarah 
kepada tumbuhnya kemampuan mereka untuk lebih berdaya 

menghadapi berbagai tantangan hidup tanpa harus bergantung 
kepada orang lain. Ketika masyarakat semakin kuat, peran orang 
luar semakin dikurangi . 

f. Pendekatan partisipatif disebut juga pendekatan pemberdayaan 
masyarakat. 

Ciri-ciri kegiatan partisifatif antara lain: 

a. Ide atau gagasan kegiatan program dilakukan oleh masyarakat 
sendiri. Jika masyarakat belum mampu, orang luar “mendorong” 
masyarakat untuk mencoba melalui kegiatan penjajakan kebutuhan 

bersama masyarakat. 
b. Identifikasi kebutuhan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan 

penilaian kegiatan (monev) dilakukan oleh masyarakat sendiri 

dengan didampingi oleh orang luar sampai masyarakat semakin 
kuat kemampuannya. 

c. Kepemimpinan dan pembagian tugas dilaksanakan dengan cara-
cara yang demikratis, saling menghargai, dan disepakati bersama, 

sesuai potensi dan kemampuan yang bisa disumbangkan oleh 
masingmasing pihak. 

d. Penerima manfaat hasil program adalah masyarakat sendiri tanpa 

membeda-bedakan kelompok, golongan, jenis kelamin, agama, 
dsb. 

e. Peduli terhadap kelompok yang paling membutuhkan dan miskin, 

tidak hanya melibatkan kelompok elit masyarakat, melainkan juga 
kelompok yang paling lemah, kelompok mioritas, dan kelompok 
perempuan. 

Tingkatan partisipasi masyarakat dari yang rendah sampai yang 
tertinggi adalah sebagai berikut : 

a. Masyarakat hanya menerima informasi, keterlibatan masyarakat 
hanya sampai diberi informasi (misalnya melalui pengumuman dan 

lain-lain) dan bagaimana informasi itu diberikan ditentukan oleh si 
pemberi informasi (pihak tertentu) 

b. Masyarakat mulai diajak untuk berunding. Pada level ini sudah ada 

komunikasi 2 arah, dimana masyarakat mulai diajak untuk diskusi 
atau berunding. Dalam tahap ini meskipun sudah dilibatkan dalam 
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suatu perundingan, pembuat keputusan adalh orang luar atau 

orang-orang tertentu. 
c. Membuat keputusan secara bersama-sama antara masyarakat dan 

pihak luar 
d. Masyarakat mulai mendapatkan wewenang atas control sumber 

daya dan keputusan 
5. Masyarakat terlibat secara total dalam melakukan analisis 

permasalahan dan potensi, perencanaan, pelaksanaan , pemanfaatan 

dan pemeliharaan. 
Maksudnya adalah Inisiatif datang dari masyarakat. Dilakukan secara 
total oleh masyarakat sehingga memberikan pengaruh kepada semua 

orang di dalam kelompok masyarakat, demi tercapainya tujuan. 
Keputusan dibuat dan dilaksanakan oleh masyarakat secara kolektif, 
sehingga membangkitkan solidaritas sosial dan gotong royong yang 

tinggi. 
Pemimpin informal (“Natural leader”) muncul dari aksi kolektif yang 
dilakukan oleh masyarakat dan merekalah yang akan memimpin 

prakarsa kolektif di masa depan. 
6. Tolok ukur keberhasilan yang dicapai adalah perubahan perilaku, bukan 

pada konstruksi yang dibangun 
Hal yang “Jangan dilakukan” dan yang “seharusnya dilakukan” saat 

menjalankan intervensi dimasyarakat 

JANGAN LAKUKAN LAKUKAN 

Menawarkan subsidi Memicu kegiatan setempat. 
Dari awal katakan bahwa tidak akan 
pernah ada subsidi dalam kegiatan 

ini. 
Mengajari Memfasilitasi 

Menyuruh membuat/melakukan 

sesuatu 

Memfasilitasi masyarakat untuk 

menganalisa kondisi mereka, memicu 
kesadaran mereka 

Memberikan alat-alat atau petunjuk 
kepada orang perorangan 

Melibatkan masyarakat dalam setiap 
pengadaan alat untuk proses fasilitasi 

Menjadi pemimpin, mendominasi 

proses diskusi. (selalu menunjukkan 
dan menyruh masyarakat melakukan 
ini dan itu pada saat fasilitasi) 

kita hanya menyampaikan 

“pertanyaan sebagai 
pancingan” dan biarkan masyarakat 
yang 
berbicara/diskusi lebih banyak 

(masyarakat yang memimpin). 
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Menyuruh mana yang baik dan mana 
yang buruk 

Membiarkan mereka menyadari 
mana hal yang baik dan yang buruk. 

jangan langsung memberikan jawaban 
terhadap 

pertanyaan-p ertanyaan masyarakat 

Kembalikan setiap Pertanyaan dari 
Masyarakat kepada Masyarakat 

Sendiri. Misalnya: “jadi bagaimana 
Sebaiknya menurut Bapak/ibu?” 

 
 

MACAM-MACAM INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT 
 

Intervensi dapat berupa non  fisik yang berbentuk penyuluhan pada 

tokoh masyarakat, anak SD, karang taruna, ibu-ibu PKK, kerja bakti, dll, 
sedangkan intervensi fisik berbentuk pembuatan bak sampah, WC, saluran 
limbah,  penampungan air, dll. Kegiatan intervensi dilaksanakan oleh 
masyarakat desa dengan fasilitator mahasiswa dan dosen. 

Prinsip utama penanggulangan masalah kesehatan masyarakat 
merupakan kombinasi intervensi kesehatan masyarakat (utama) dan 
intervensi medis (tambahan). Intervensi kesehatan masyarakat mencakup:  

a. Intervensi prilaku 
b. Intervensi lingkungan 
c. Intervensi manajemen 

Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) adalah intervensi kesehatan yang 
"cost-effective". 
 

 Jenis – jenis program intervensi yang dapat dilakukan antara lain : 
1. Bidang Kesehatan Lingkungan  

a. Pembuatan Jamban  
b. Pembuatan SPAL 

c. Penjernihan Air  
d. Pembuatan bak sampah (organik, anorganik, basah, kering) 

 

2. Bidang Pelayanan Kesehatan  
a. Pembuatan Pos Pelayanan Kesehatan  
b. Posyandu 

c. Pos Keluarga Berencana  
d. Pelatihan Kader Gizi  
e. Pelatihan Kader KB  

 
 

3. Bidang Perilaku  
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a. Melakukan metode penyuluhan/ceramah dalam berbagai bidang 

b. Melakukan metode demonstrasi dalam berbagai bidang kesehatan  
 
 

MATERI PEMBEKALAN 

 
1. MONITORING DAN EVALUASI 
A. Pengertian 

Monitoring dan evaluasi merupakan salah satu sistem pendukung 
yang akan turut menentukan keberhasilan suatu program. Monitoring 
adalah suatu cara untuk mengetahui apakah suatu kegiatan berjalan sesuai 

atau sedekat mungkin dengan rencana serta menggunakan sumber daya 
secara tepat. Evaluasi adalah penilaian tentang bagaimana program 
dijalankan, apakah proses dan dampaknya sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, serta mengecek faktor-faktor penghambat yang dihadapi, dan 
faktor-faktor yang dimiliki, untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, 
monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengecek, mengawasi, dan 

menilai jalannya program mulai dari tahap sosialisasi dan orientasi awal, 
perencanaan, pelaksanaan, hingga kegiatan penyelesaian pembangunan 
fisik dan pemeliharaannya.  
 

B. Tujuan Umum 
Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian 

kegiatan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat 

waktu, tepat jumlah, tepat biaya, tepat mutu, dan tepat sasaran. 
 

C. Prinsip-Prinsip Umum 

Sesuai dengan tujuan, maka kegiatan monitoring dan evaluasi harus 
dilakukan dengan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip berikut ini. 
1. Berdasarkan standar yang diketahui bersama. 

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan berdasarkan 
standar, acuan, dan indikator keberhasilan dan kegagalan, kesalahan 
atau ketepatan, yang ditetapkan dan diketahui bersama. Karena itu, 
standar, acuan, dan indikator ini harus telah ditetapkan terlebih dahulu 

sebelum program dijalankan dan disebarkan kepada pihak-pihak 
terkait.  

2. Terbuka 

Kegiatan monitoring dan evaluasi harus diketahui bukan hanya 
oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi, tetapi juga oleh 
pihak yang dimonitor dan dievaluasi. Bahkan juga boleh diketahui dan 
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dilakukan pihak manapun sepanjang memakai standar, acuan, dan 

indikator monitoring dan evaluasi yang diketahui bersama. 
3.  Adil 

 Pemberlakuan standar, acuan, dan indikator kegiatan 
monitoring dan evaluasi harus sama antar wilayah dan antar tingkatan. 

Pemakaian material bangunan yang dinyatakan benar pada suatu 
wilayah tidak dapat dinyatakan salah diwilayah lain kecuali jika terdapat 
faktor kondisi alam. 

2. Berorientasi solusi 
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-

hasilnya harus diorientasikan untuk menemukan solusi atas masalah 

yang terjadi dan karena itu dapat dimanfaatkan sebagai pijakan untuk 
peningkatan kinerja. Rekomendasi berupa pemecatan seorang staf 
dapat dibenarkan jika memang itulah satu-satunya solusi yang 

ditemukan. 
3. Partisipatif 

Perumusan standar, acuan, dan indikator serta pelaksanaan 

monitoring dan evaluasi dan pembahasan hasil-hasilnya harus 
dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang dimonitor dan 
dievaluasi agar solusi yang direkomendasikan dapat menjadi agenda 
bersama. 

4. Berjenjang 
Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berjenjang, 

artinya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan seseorang. Sedemikian 

rupa misalnya, program manager akan memonitor dan mengevaluasi 
bawahan terdekatnya, yaitu para kepala unit dan para manager distrik. 
Manager distrik akan memonitor dan mengevaluasi spesialis dan 

spesialis akan memonitor dan mengevaluasi para fasilitator. Juga, 
manager distrik akan memonitor dan mengevaluasi admin asisten dan 
selanjutnya admin asisten akan memonitor dan mengevaluasi staf 

kantor lainnya. Itu adalah monitoring dan evaluasi struktural. Selain 
monitoring dan evaluasi struktural, juga harus dijalankan monitoring 
dan evaluasi fungsional. 

Dalam monitoring dan evaluasi fungsional, tim lapangan 

(fasilitator, spesialis, dan manager distrik) bertanggungjawab untuk 
memonitor dan mengevaluasi pekerjaan lapangan yang dilakukan 
masyarakat. Para tim lapangan ini selanjutnya juga akan dimonitoring 

dan dievaluasi oleh field coordinator (FC) dan construction management 
unit (CMU). Dalam melakukan fungsi ini, FC dan CMU dapat 
melakukannya dengan mengamati dan mengevaluasi laporan dan 
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kegiatan tim lapangan, namun juga bisa langsung terjun kelapangan 

untuk mengamati dan mengevaluasi kegiatan masyarakat yang sedang 
merekonstruksi dan merehabilitasi permukiman mereka. 

Berkebalikan dengan itu adalah monitoring dan evaluasi 
partisipatif. Karena komunitas adalah pemilik azasi program dan hasil 

program, maka seluruh warga masyarakat juga seharusnya ikut 
memonitor dan mengevalusi keseluruhan kinerja suatu kegiatan. Oleh 
sebab itu, amat penting bahwa seluruh siklus program, terutama tetapi 

tidak terbatas pada standar kinerja masing-masing tahapan dan pelaku 
serta tanggungjawab masing-masing pelaku, diketahui oleh 
masyarakat. Sosialisasi, pe;atihan, penjelasan teknis, dan forum 

musyawarah dapat dijadikan media penyebarannya. 
 

D. Tahapan kegiatan monitoring dan evaluasi  

Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar monitoring dan evaluasi, 
kegiatan monitoring dan evaluasi seharusnya dimulai dari saat perumusan 
kebijakan dasar/hingga kepelaporan hasil monitoring dan evaluasi seperti 

tergambar dibawah ini. 
1. Perumusan Kebijakan Dasar 

Kebijakan dasar ini harus mencantumkan visi, misi, tujuan, prinsip, 
pendekatan, strategi, sasaran, dan siklus. 

2. Penyusunan Panduan Kegiatan 
Panduan kegiatan harus disusun berdasarkan, dan merupakan 
perincian dari Kebijakan Dasar. Misalnya jika dalam kebijakan dasar 

disebutkan bahwa kegiatan akan dilaksanakan dengan mengacu pada 
suatu standar, maka dalam seluruh panduan juga harus memuat 
tuntunan yang memberi peran besar pada keterlibatan masyarakat, 

bahwa proses perencanaannya bersifat partisipatif. 
3. Penyusunan Standar Kinerja Kegiatan 

Berdasarkan panduan yang telah ditetapkan, disusun standar kinerja 

yang akan menjadi tolak ukur untuk menyatakan dan memberi 
penilaian apakah seluruh aspek atau sebagian aspek dalam 
pelaksanaan suatu kegiatan berhasil atau tidak berhasil. Standar ini 
harus memenuhi setidaknya empat kriteria, yaitu (a) cukup 

komprehensif, (b) mudah dilaksanakan, (c) dapat diukur (dari sisi 
waktu, mutu, jumlah, harga, dan sasaran), dan (d) tidak bersifat 
mendua atau ambigu. 

4. Penyebarluasan Panduan Dan Standar Kinerja Kegiatan 
Panduan dan Standar Kinerja kegiatan kemudian harus disebarkan ke 
pihak-pihak terkait. Pertama-tama kepada seluruh anggota tim, lalu 
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kepada masyarakat dan aparat pemerintah lokasi kegiatan, dan 

kemudian kepada pihak-pihak lain yang terkait, negara dan lembaga 
donor, pers, dan kalangan NGO. Penyebarluasan panduan dan standar 
kinerja ini amat penting agar setiap pihak berpijak pada standar dan 
ukuran yang sama ketika memberikan penilaian. 

5. Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 
Perencanan monitoring dan evaluasi dibuat oleh pihak yang akan 
melakukan monitoring dan evaluasi. Penyusunan rencana monitoring 

dan evaluasi dipandu oleh 3 (tiga) kelompok pertanyaan dasar berikut. 
Semua pertanyaan tersebut akan membimbing proses perencanaan 
monitoring dan evaluasi, termasuk dalam menyusun instrumen. 

a. Kelompok Pertanyaan Managerial. Kelompok pertanyaan ini 
berkaitan dengan ukuran-ukuran yang biasa digunakan dalam 
manajemen modern. Ada lima pertanyaan pokok berikut yang 

masuk kategori ini. 
1. Apakah kegiatan telak dilaksanakan secara tepat waktu? 
2. Apakah kegiatan telak dilaksanakan secara tepat jumlah? 

3. Apakah kegiatan telak dilaksanakan secara tepat biaya? 
4. Apakah kegiatan telak dilaksanakan secara tepat mutu? 
5. Apakah kegiatan telak dilaksanakan secara tepat sasaran? 

b. Kelompok Pertanyaan Nonmanagerial. Adalah kelompok pertanyaan 

yang didasarkan pada nilai-nilai fisiologis dan ideologis tertentu. 
Pemakaian pertanyaan-pertanyaan nonmanagerial dalam 
memonitor da mengevaluasi kegiatan tergantung pada lembaga 

yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Ada banyak 
pertanyaan yang masuk kategori pertanyaan nonmanagerial. 
Berikut adalah beberapa diantaranya. 

1. Apakah kegiatan telah sesuai dengan prinsip keadilan bagi 
semua? 

2. Apakah kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan perlindungan 

anak-anak? 
3. Apakah kegiatan memakai material bangunan yang ramah 

lingkungan? 
4. Apakah kegiatan telah menerapkan prinsip keamanan 

permukiman? 
5. Apakah kegiatan telah disesuaikan dengan faktor kultur? 

c. Kelompok Pertanyaan Strategi Monitoring dan Evaluasi. Yaitu 

pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tuntutan praktis pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi. Biasanya, jawaban atas pertanyaan-
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pertanyaan ini disusun dalam bentuk matriks. Pertanyaan-

pertanyaan yang masuk kelompok ini adalah sebagai berikut. 
1. Apakah kegiatan yang akan menjadi sasaran yang akan 

dimonitor dan dievaluasi? 
2. Apakah tujuan dari sasaran tersebut? 

3. Apa strategi yang akan digunakan untuk memonitor dan 
mengevaluasi sasaran tersebut? 

4. Apa indikator kinerjanya? 

5. Apa saja data yang dibutuhkan? 
6. Siapa atau dimana sumber data tersebuta? 
7. Apa metode yang akan digunakan untuk memperoleh data? 

6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi 
Sesudah rencana monitoring dan evaluasi disusun, barulah monitoring 
dan evaluasi dilaksanakan. Pelaksanaannya tentu saja sesuai jadwal 

yang ditentukan oleh pihak yang akan melakukan monitoring dan 
evaluasi. Bagi masyarakat dan tim lapangan, pelaksanaan monitoring 
dan evaluasi harus dilakukan setiap hari. 

7. Pembahasan dan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 
Hasil monitoring dan evaluasi akan dibahas dalam forum yang sesuai. 
Hasil monitoring dan evaluasi negara dan lembaga donor akan dibahas 
dengan para pimpinan di Kantor Pusat. Hasil monitoring dan evaluasi 

dibahas diberbagai level, mulai dari pimpinan sampai dengan jika 
dipandang perlu, masyarakat lokasi kegiatan. 

8. Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi 

Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi harus disesuaikan dengan 
rekomendasi yang tertuang dalam laporn hasil monitoring dan evaluasi. 
 

Menurut Juni Pranoto (2006) objek atau sasaran evaluasi sangat 
ditentukan oleh model evaluasi. Bermacam-macam Model evaluasi 
pembelajaran salah satunya yang dikemukakan oleh stuflebeam dalam 

bukunya Educational Evaluation and Dicision Making, menggolongkan sasaran 
evaluasi pembelajaran ada pada 4 dimensi yang terkenal dengan evaluasi CIPP 
(contect, input, prosess, dan product). Dengan model CIPP ini jika diaplikasikan 
dalam evaluasi intervensi maka yang menjadi sasaran adalah : 

1. Contect (konteks): yaitu evaluasi yang ditujukan kepada sistem dan tujuan 
Intervensi, kondisi-kondisi aktual yang menjadi pertimbangan alasan 
intervensi dilakukan dan apa kira-kira dampak dari program yang akan 

dicapai. 
2. Input (masukan): masukan merupakan faktor yang menentukan kelancaran 

proses dan kualitas intervensi. Beberapa masukan penting dalam intervensi 
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adalah peserta intervensi, tujuan materi intervensi, metoda dan bahan 

intervensi. Penyuluh, sarana dan prasarana intervensi. 
3. Process (proses): aktivitas atau partisipasi peserta, penggunaan media 

pembelajaran, suasana tempat intervensi, cara penyuluh menyampaikan 
intervensi, konsistensi materi yang disampaikan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, pola interaksi antara penyuluh dengan peserta intervensi. 
4. Product (output): yaitu hasil yang dapat dicapai oleh peserta intervensi, baik 

penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun perubahan sikap. Untuk 

evaluasi aspek produk dapat dibedakan hasil yang dapat dilihat jangka 
pendek dan kemampuan jangka panjang. Untuk hasil jangka pendek 
biasanya aspek perilaku masih pada taraf pengetahuan dan pemahaman, 

sedangkan untuk hasil jangka panjang dapat dilihat apakah hasil intervensi 
sudah tepat pada aplikasi kehidupan sehari-hari. 

 

2. TEKNIK EVALUASI DAN MONITORING PROGRAM KESEHATAN 
A. Pengertian  Teknik Evaluasi dan Monitoring Program Kesehatan 

Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan obyektif yang sedang 

berjalan atau proyek selesai, program, atau kebijakan, dan desain, 
implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi 
dan pemenuhan tujuan, efisiensi pengembangan, efektivitas, dampak, dan 
keberlanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan 

berguna, yang memungkinkan penggabungan pelajaran ke dalam proses 
pengambilan keputusan dari kedua penerima dan donor. 

Evaluasi merupakan bagian yang penting dari proses manajemen 

karena dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik (feed back) terhadap 
program atau pelaksanaan kegiatan. Evaluasi yang tidak dilaksanakan 
akan berakibat sulitnya mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang 

direncanakan itu telah mencapai tujuan. Secara umum, evaluasi dapat 
didefinisikan sebagai suatu proses untuk menilai atau menetapkan sejauh 
mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Evaluasi adalah 

membandingkan antara hasil yang telah dicapai oleh suatu program 
dengan tujuan yang direncanakan.  

Menurut kamus istilah manajemen, evaluasi ialah suatu proses 
bersistem dan objektif menganalisis sifat dan ciri pekerjaan didalam suatu 

organisasi atau pekerjaan. Levey (1973) mengatakan, "To evaluate is to 
make a value judment, it involves comparing something with another and 
then making either choice or action decision". 

Sedangkan menurut Perhimpunan Kesehatan Masyarakat Amerika, 
evaluasi ialah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah 
keberhasilan dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. 
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Proses tersebut mencakup kegiatan-kegiatan memformulasikan tujuan, 

identifikasi kriteria yang tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan, 
menentukan dan menjelaskan derajat keberhasilan dan rekomendasi 
untuk kelanjutan aktivitas program.  

Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa proses 

atau kegiatan dan dalam kegiatan evaluasi itu mencakup langkah-langkah 
: 

a. Menetapkan atau memformulasikan tujuan evaluasi, yakni tentang 

apa yang akan dievaluasi terhadap program yang dievaluasi. 
b. Menetapkan kriteria yang akan digunakan dalam menentukan 

keberhasilan program yang akan dievaluasi. 

c. Menetapkan cara atau metode evaluasi yang akan digunakan. 
d. Melaksanakan evaluasi, mengolah dan menganalisis data atau hasil 

pelaksanaan evaluasi tersebut. 

e. Menentukan keberhasilan program yang dievaluasi berdasarkan 
kriteria yang telah ditetapkan tersebut serta memberikan 
penjelasan-penjelasan. 

f. Menyusun rekomendasi atau saran-saran tindakan lebih lanjut 
terhadap program berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut. 
Dilihat dari implikasi hasil evaluasi bagi suatu program, dibedakan 

adanya jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.  

a. Evaluasi formatif dilakukan untuk mendiagnosis suatu program 
yang hasilnya digunakan untuk pengembangan atau perbaikan 
program. Biasanya evaluasi formatif dilakukan pada proses 

program (program masih berjalan).  
b. Sedangkan evaluasi sumatif adalah suatu evaluasi yang dilakukan 

untuk menilai hasil akhir dari suatu program. Biasanya evaluasi 

sumatif ini dilakukan pada waktu program telah selesai (akhir 
program). Meskipun demikian pada praktek evaluasi program 
sekaligus mencakup kedua tujuan tersebut. 

Evaluasi suatu program kesehatan masyarakat dilakukan terhadap 
tiga hal, yakni evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, evaluasi 
terhadap hasil program dan evaluasi terhadap dampak program. 

a. Evaluasi proses ditujukan terhadap pelaksanaan program yang 

menyangkut penggunaan sumber daya, seperti tenaga, dana, dan 
fasilitas lain. 

b. Evaluasi hasil program ditujukan untuk menilai sejauh mana 

program tersebut berhasil, yakni sejauh mana tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan tercapai. Misalnya meningkatnya cakupan 
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imunisasi, meningkatnya ibu-ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya, dan sebagainya. 
c. Evaluasi dampak program ditujukan untuk menilai sejauh mana 

program itu mempunyai dampak terhadap peningkatan kesehatan 
masyarakat. Dampak program-program kesehatan ini tercermin 

dari membaiknya atau meningkatnya indikator-indikator kesehatan 
masyarakat. Misalnya menurunnya angka kematian bayi (IMR), 
meningkatnya status gizi anak balita, menurunnya angka kematian 

ibu, dan sebagainya. 
Dalam program kesehatan masyarakat, disamping evaluasi juga 

dilakukan monitoring atau pemantauan program. Monitoring dapat 

didefinisikan sebagai fungsi yang terus bertujuan terutama untuk 
menyediakan manajemen dan stakeholder utama dari intervensi yang 
berkelanjutan dengan indikasi awal seperti kemajuan, atau hambatan 

program dalam pencapaian hasil yang diharapkan. Intervensi yang sedang 
berlangsung mungkin menjadi proyek, program atau jenis dukungan 
kepada suatu hasil. pemantauan membantu organisasi melacak prestasi 

dengan koleksi reguler informasi untuk membantu pengambilan 
keputusan yang tepat waktu, memastikan akuntabilitas, dan sebagai 
dasar untuk evaluasi dan proses belajar. Monitoring dilakukan sejalan 
dengan evaluasi, dengan tujuan agar kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

dalam rangka mencapai tujuan program tersebut berjalan sesuai dengan 
yang direncanakan, baik waktunya maupun jenis kegiatannya.  

Dalam monitoring tidak dilakukan penilaian seperti pada evaluasi 

tetapi hanya mengamati dan mencatat. Apabila terjadi ketidaksesuaian 
antara kegiatan dengan yang direncanakan, dilakukan koreksi. Demikian 
pula apabila terjadi ketidakcocokan antara penggunaan sumber daya 

(biaya, tenaga, dan sarana) dengan yang direncanakan, dilakukan 
pembetulan. Oleh sebab itu, dalam prakteknya monitoring atau 
pemantauan ini kadang-kadang diidentikkan dengan evaluasi proses dari 

suatu program. 
 

B. Ketentuan Evaluasi dan Monitoring 
Pada pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, bagian 

tertentu untuk menjadi bahan pertimbangan akan tergantung pada 
intervensi yang dilakukan, dan hasil yang ditetapkan. Bagian dan contoh 
dari pertanyaan meliputi: 

1) Relevansi: Apakah tujuan dan sasaran sesuai dengan masalah atau 
kebutuhan yang sedang ditangani? 
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2) Efisiensi: Apakah program disampaikan secara tepat waktu dan 

biaya yang efektif? 
3) Efektivitas: Sejauh mana intervensi yang dibuat mencapai tujuannya? 

Apa faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama 
implementasinya? 

4) Dampak: Apa yang terjadi sebagai hasil dari program ini? Baik dampak 
yang positif maupun yang negatif. 

5) Keberlanjutan: Apakah ada manfaat yang berlangsung setelah 

intervensi selesai? 
Pemantauan dan evaluasi berlangsung pada tingkat yang berbeda. 

Kotak berikut mendefinisikan istilah umum dengan contoh-contoh. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

C. Langkah dalam Perencanaan Monitoring dan Evaluasi 

Langkah-langkah untuk merancang sistem monitoring dan evaluasi 
tergantung pada apa yang Anda coba untuk memantau dan mengevaluasi. 
Berikut ini adalah garis besar dari beberapa langkah umum Anda mungkin 
mengambil dalam memikirkan pada saat perencanaan Anda kegiatan: 

1) Identifikasi yang akan terlibat dalam desain, pelaksanaan, dan 
pelaporan. Yang melibatkan stakeholder untuk membantu mereka 
memastikan perspektif agar dipahami dan menjadi balik yang 

terintegrasi. 
2) Memperjelas lingkup, tujuan, penggunaan yang dimaksudkan, 

masyarakat, dan anggaran untuk evaluasi. 
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3) Mengembangkan pertanyaan untuk menjawab apa yang ingin 

diketahui berdasarkan hasil dari program yang dilaksanakan. 
4) Pilih indikator untuk memberikan kejelasan cara pengukuran 

keberhasilan program, untuk membantu menilai kinerja program, 
atau untuk mencerminkan perubahan. Baik secara kuantitatif dan / 

atau kualitatif. Sebuah proses Indikator adalah informasi yang 
berfokus pada bagaimana program diimplementasikan. 

5) Menentukan metode pengumpulan data. Contoh metode adalah: 

dokumen ulasan, kuesioner, survei, dan wawancara. 
6) Menganalisis dan mensintesis informasi yang dapatkan. Tinjau 

informasi yang diperoleh untuk melihat apakah ada pola atau tren 

yang muncul dari proses tersebut. 
7) Menginterpretasikan hasil, memberikan umpan balik, dan membuat 

rekomendasi. Proses analisis data dan pemahaman temuan harus 

dilengkapi dengan rekomendasi tentang bagaimana memperkuat 
program Anda. 

8) Komunikasikan hasil kegiatan dan wawasan untuk stakeholder dan 

memutuskan bagaimana menggunakan hasil untuk memperkuat 
upaya organisasi Anda. 

 
D. Tujuan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 

1) Monitoring yang efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 
a) Apakah program tersebut mencapai apa yang diharapkan? 

Bagaimana? Mengapa atau mengapa tidak? 

b) Apa hambatan untuk implementasi? 
c) Apakah kita mengkoordinasikan secara efektif? 
d) Apa kesenjangan implementasi? Bagaimana kita akan mengatasi 

mereka? 
2) Evaluasi yang efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a) Apa yang dilakukan? 

b) Apa yang telah capai? 
c) Apakah telah mencapai apa yang menjadi tujuan program? 
d) Apa yang telah di pelajari? 

 

 
 
 

 
JENIS ALAT EVALUASI 
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Jenis evaluasi secara garis besar penilaian atau evaluasi dibagi 

menjadi 2 (dua), yaitu: 
1. Formatif 

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap 
akhir program kegiatan ataupun intervensi, dan dimaksudkan untuk 

mengetahui sejauh manakah suatu program telah berjalan 
sebagaimana yang direncanakan. Winkel menyatakan bahwa yang 
dimaksud dengan evaluasi formatif adalah penggunaan tes-tes selama 

program yang masih berlangsung, agar masyarakat dan tim pelaksana 
program memperoleh informasi (feedback) mengenai kemajuan yang 
telah dicapai. Sementara Tesmer menyatakan formative evaluation is a 

judgement of the strengths and weakness of instruction in its developing 
stages, for purpose of revising the instruction to improve its effectiveness 
and appeal. Dengan kata lain evaluasi formatif dilaksanakan untuk 

mengetahui seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai. 
Dari hasil evaluasi ini akan diperoleh gambaran siapa saja yang telah 
berhasil dan siapa yang dianggap belum berhasil untuk selanjutnya 

diambil tindakan-tindakan yang tepat. Misalnya saja evaluasi yang 
dilaksanakan pada saat kegiatan penyuluhan kesehatan dengan 
memberikan pertanyaan kepada peserta penyuluhan dengan tujuan 
untuk melihat respon dan feed back dari peserta.  

2. Sumatif 
Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada setiap 

akhir program, dan dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana 

program tersebut membawa dampak terhadap perubahan didalam 
program tersebut. Misalnya pemberian soal post test pada akhir 
penyuluhan kesehatan dengan tujuan untuk melibat perubahan 

setelah diberikan intervensi berupa pendidikan kesehatan.  
 

Secara keseluruhan, teknik dan bentuk evaluasi dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
1. Teknik Non-Tes 

a) Angket (Questionaire) 
Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa 

serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk 
mendapat jawaban (Depdikbud:1975). Angket adalah suatu daftar 
atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara 

tertulis juga ( WS. Winkel, 1987). Dari beberapa pengertian diatas 
dapat disimpulkan pengertian angket adalah suatu alat pengumpul 
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data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan 

kepada subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga 
Angket dapat digolongkan sebagai berikut : 
(1) Angket langsung yaitu menjawab atau mengisi angket itu 

adalah subjek yang diselidiki sendiri 

(2) Angket tak langsung yaitu menjawab atau mengisi angket itu 
adalah bukan subjek yang diselidiki sendiri 

b) Wawancara (Interview) 

Interview atau sering disebut juga wawancara mempunyai 
definisi suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. 
Cara pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal 

dan mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Tujuan (kedudukan) 
wawancara dalam pengumpulan data untuk evaluasi adalah 
dengan informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan 

atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan 
dengan cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan 
pada subjek subjek tertentu, atau ada kekhawatiran responden 

tidak mengisi kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner 
pada peniliti. 

c) Pengamatan (Observation) 
Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah 
laku melihat atau mengamati individu atau kelompok secara 
langsung. Kebaikan dari observasi adalah sebagai berikut : 

(1) Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung 
mempunyai keandalan yang tinggi. Kadang observasi 
dilakukan untuk mengecek validitas dari data yang telah 

diperoleh sebelumnya dari individu-individu. 
(2) Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan, 

pekerjaan-pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk 

diterangkan. 
(3) Dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-

kegiatan, misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, 
gangguan suara dan lain-lain. 

(4) Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaaan 
tertentu. 

 
 

d) Inventori (inventory) 
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Inventori pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan 

angket. Inventori mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun 
dalam rangka mengetahui sikap, pendapat dan perasaan dari 
masyarakat terhadap kegiatan intervensi. Data sebagai informasi 
umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda, yang harus 

dipilih oleh masyarakat. 
e) Daftar cek (checklist) 

Bila kita melakukan evaluasi secara tertulis dan secara lisan, 

maka kita hanya mengukur kemampuan peserta penyuluhan dalam 
daerah kognitif saja. Sistem tes tertulis (pencil and paper test) 
seperti itu tidaklah mungkin dapat mengungkapkan kemampuan 

peserta penyuluhan dalam hal keterampilan. Perubahan tingkah 
laku dalam hal sikap, minat, dan penyesuaian diri perlu mendapat 
perhatian yang tak dapat diungkapkan hanya dengan tes lisan dan 

tulisan. Oleh karena itu perlu tes lain, yaitu tes perbuatan. Yang 
dimaksud dengan daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau 
pernyataan yang dijawab responden dengan membubuhkan tanda 

cek (√) pada tempat yang telah disediakan. Adapun skala 
bertingkat adalah sejenis daftar cek dengan kemungkinan jawaban 
terurut menurut tingkatan atau hierarki. 

2. Teknik Tes 

a) Tertulis (written test) 
Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan 

objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan 

yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh 
dikatakan cepat dan tepat (Indrakusuma, 1993:21).  

b) Lisan (oral test) 

Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 
mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan 
peserta didik.  Thoha (2003:61) menjelaskan bahwa tes ini 

termasuk kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya 
menggunakan bahasa lisan. 

c) Perbuatan (performance test) 
Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya 
dinyatakan dengan perbuatan atau penampilan.  
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TEKNIK ANALISIS KUANTITATIF DAN KUALITATIF DALAM EVALUASI 

 

A. Pengertian  Teknik Evaluasi  
Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan obyektif yang sedang 

berjalan atau proyek selesai, program, atau kebijakan, dan desain, 

implementasi dan hasil. Tujuannya adalah untuk menentukan relevansi dan 
pemenuhan tujuan, efisiensi pengembangan, efektivitas, dampak, dan 
keberlanjutan. Evaluasi harus memberikan informasi yang kredibel dan 
berguna, yang memungkinkan penggabungan pelajaran ke dalam proses 

pengambilan keputusan dari kedua penerima dan donor. 
Evaluasi merupakan bagian yang penting dari proses manajemen karena 

dengan evaluasi akan diperoleh umpan balik (feed back) terhadap program 

atau pelaksanaan kegiatan. Evaluasi yang tidak dilaksanakan akan berakibat 
sulitnya mengetahui sejauh mana tujuan-tujuan yang direncanakan itu telah 
mencapai tujuan. Secara umum, evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk menilai atau menetapkan sejauh mana tujuan yang telah 
ditetapkan tercapai. Evaluasi adalah membandingkan antara hasil yang telah 
dicapai oleh suatu program dengan tujuan yang direncanakan.  

Menurut kamus istilah manajemen, evaluasi ialah suatu proses bersistem 
dan objektif menganalisis sifat dan ciri pekerjaan didalam suatu organisasi atau 
pekerjaan. Levey (1973) mengatakan, "To evaluate is to make a value judment, 
it involves comparing something with another and then making either choice or 

action decision". 
Sedangkan menurut Perhimpunan Kesehatan Masyarakat Amerika, 

evaluasi ialah suatu proses untuk menentukan nilai atau jumlah keberhasilan 

dan usaha pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut 
mencakup kegiatan-kegiatan memformulasikan tujuan, identifikasi kriteria 
yang tepat untuk digunakan mengukur keberhasilan, menentukan dan 
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menjelaskan derajat keberhasilan dan rekomendasi untuk kelanjutan aktivitas 

program.  
Dilihat dari implikasi hasil evaluasi bagi suatu program, dibedakan adanya 

jenis evaluasi, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.  
c. Evaluasi formatif dilakukan untuk mendiagnosis suatu program yang 

hasilnya digunakan untuk pengembangan atau perbaikan program. 
Biasanya evaluasi formatif dilakukan pada proses program (program 
masih berjalan).  

d. Sedangkan evaluasi sumatif adalah suatu evaluasi yang dilakukan untuk 
menilai hasil akhir dari suatu program. Biasanya evaluasi sumatif ini 
dilakukan pada waktu program telah selesai (akhir program). Meskipun 

demikian pada praktek evaluasi program sekaligus mencakup kedua 
tujuan tersebut. 
Evaluasi suatu program kesehatan masyarakat dilakukan terhadap tiga 

hal, yakni evaluasi terhadap proses pelaksanaan program, evaluasi terhadap 
hasil program dan evaluasi terhadap dampak program. 
d. Evaluasi proses ditujukan terhadap pelaksanaan program yang 

menyangkut penggunaan sumber daya, seperti tenaga, dana, dan fasilitas 
lain. 

e. Evaluasi hasil program ditujukan untuk menilai sejauh mana program 
tersebut berhasil, yakni sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 

tercapai. Misalnya meningkatnya cakupan imunisasi, meningkatnya ibu-ibu 
hamil yang memeriksakan kehamilannya, dan sebagainya. 

f. Evaluasi dampak program ditujukan untuk menilai sejauh mana program 

itu mempunyai dampak terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. 
Dampak program-program kesehatan ini tercermin dari membaiknya atau 
meningkatnya indikator-indikator kesehatan masyarakat. Misalnya 

menurunnya angka kematian bayi (IMR), meningkatnya status gizi anak 
balita, menurunnya angka kematian ibu, dan sebagainya. 

B. Ketentuan Evaluasi dan Monitoring 

Pada pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi, bagian tertentu 
untuk menjadi bahan pertimbangan akan tergantung pada intervensi yang 
dilakukan, dan hasil yang ditetapkan. Bagian dan contoh dari pertanyaan 
meliputi: 

6) Relevansi: Apakah tujuan dan sasaran sesuai dengan masalah atau 
kebutuhan yang sedang ditangani? 

7) Efisiensi: Apakah program disampaikan secara tepat waktu dan 

biaya yang efektif? 
8) Efektivitas: Sejauh mana intervensi yang dibuat mencapai tujuannya? Apa 

faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama implementasinya? 
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9) Dampak: Apa yang terjadi sebagai hasil dari program ini? Baik dampak 

yang positif maupun yang negatif. 
10) Keberlanjutan: Apakah ada manfaat yang berlangsung setelah intervensi 

selesai? 
 

C. Tujuan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi 
3) Monitoring yang efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

e) Apakah program tersebut mencapai apa yang diharapkan? 

Bagaimana? Mengapa atau mengapa tidak? 
f) Apa hambatan untuk implementasi? 
g) Apakah kita mengkoordinasikan secara efektif? 

h) Apa kesenjangan implementasi? Bagaimana kita akan mengatasi 
mereka? 

4) Evaluasi yang efektif menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

e) Apa yang dilakukan? 
f) Apa yang telah capai? 
g) Apakah telah mencapai apa yang menjadi tujuan program? 

h) Apa yang telah di pelajari? 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Secara umum, teknik dan bentuk pengumpulan data dalam rangka 

evaluasi dapat digambarkan sebagai berikut: 
3. Teknik Non-Tes 

f) Angket (Questionaire) 

Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa 
serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk 
mendapat jawaban (Depdikbud:1975). Angket adalah suatu daftar 

atau kumpulan pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis 
juga ( WS. Winkel, 1987). Dari beberapa pengertian diatas dapat 
disimpulkan pengertian angket adalah suatu alat pengumpul data 

yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada 
subyek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis juga 

Angket dapat digolongkan sebagai berikut : 
(3) Angket langsung yaitu menjawab atau mengisi angket itu 

adalah subjek yang diselidiki sendiri 
(4) Angket tak langsung yaitu menjawab atau mengisi angket itu 

adalah bukan subjek yang diselidiki sendiri 

g) Wawancara (Interview) 
Interview atau sering disebut juga wawancara mempunyai 

definisi suatu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Cara 
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pertukaran yang digunakan adalah cara verbal dan nonverbal dan 

mempunyai tujuan tertentu yang spesifik. Tujuan (kedudukan) 
wawancara dalam pengumpulan data untuk evaluasi adalah dengan 
informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau 
pemahaman mengenai suatu fenomena. Data dikumpulkan dengan 

cara wawancara karena kuesioner tidak dapat diterapkan pada subjek 
subjek tertentu, atau ada kekhawatiran responden tidak mengisi 
kuesioner ataupun tidak mengembalikan kuesioner pada peniliti. 

h) Pengamatan (Observation) 
Observasi adalah metode atau cara-cara yang menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. 
Kebaikan dari observasi adalah sebagai berikut : 
(5) Data yang dikumpulkan melalui observasi cenderung mempunyai 

keandalan yang tinggi. Kadang observasi dilakukan untuk 
mengecek validitas dari data yang telah diperoleh sebelumnya 
dari individu-individu. 

(6) Dapat melihat langsung apa yang sedang dikerjakan, pekerjaan-
pekerjaan yang rumit kadang-kadang sulit untuk diterangkan. 

(7) Dapat menggambarkan lingkungan fisik dari kegiatan-kegiatan, 
misalnya tata letak fisik peralatan, penerangan, gangguan suara 

dan lain-lain. 
(8) Dapat mengukur tingkat suatu pekerjaan, dalam hal waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit pekerjaaan tertentu. 

i) Inventori (inventory) 
Inventori pada hakekatnya tidak banyak berbeda dengan 

angket. Inventori mengandung sejumlah pertanyaan yang tersusun 

dalam rangka mengetahui sikap, pendapat dan perasaan dari 
masyarakat terhadap kegiatan intervensi. Data sebagai informasi 
umumnya telah disediakan dalam bentuk pilihan ganda, yang harus 

dipilih oleh masyarakat. 
j) Daftar cek (checklist) 

Bila kita melakukan evaluasi secara tertulis dan secara lisan, 
maka kita hanya mengukur kemampuan peserta penyuluhan dalam 

daerah kognitif saja. Sistem tes tertulis (pencil and paper test) seperti 
itu tidaklah mungkin dapat mengungkapkan kemampuan peserta 
penyuluhan dalam hal keterampilan. Perubahan tingkah laku dalam 

hal sikap, minat, dan penyesuaian diri perlu mendapat perhatian yang 
tak dapat diungkapkan hanya dengan tes lisan dan tulisan. Oleh 
karena itu perlu tes lain, yaitu tes perbuatan. Yang dimaksud dengan 
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daftar cek adalah sederetan pertanyaan atau pernyataan yang 

dijawab responden dengan membubuhkan tanda cek (√) pada tempat 
yang telah disediakan. Adapun skala bertingkat adalah sejenis daftar 
cek dengan kemungkinan jawaban terurut menurut tingkatan atau 
hierarki. 

k) Dokumentasi 
Studi dokumenter atau dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 
Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), 
dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian 

yang sistematis, padu dan utuh. Jadi studi dokumenter tidak sekedar 
mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk 
kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumuen yang dilaporkan dalam 

penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut. 
Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu 
sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, 

belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan 
benda hidup tetapi benda mati. Dalam menggunakan metode 
dokumentasi ini peneliti memegang check-list untuk mencari variabel 
yang sudah ditentukan. Apabila terdapat/muncul variabel yang dicari, 

maka peneliti tinggal membubuhkan tanda check atau tally di tempat 
yang sesuai. Untuk mencatat hal-hal yang bersifat bebas atau belum 
ditentukan dalam daftar variabel peneliti dapat menggunakan kalimat 

bebas. 
 

4. Teknik Tes 

d)Tertulis (written test) 
Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan 

objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan 

yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh 
dikatakan cepat dan tepat (Indrakusuma, 1993:21).  

e) Lisan (oral test) 
Tes lisan adalah tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan 
peserta didik.  Thoha (2003:61) menjelaskan bahwa tes ini termasuk 
kelompok tes verbal, yaitu tes soal dan jawabannya menggunakan 

bahasa lisan. 
f) Perbuatan (performance test) 
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Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan 

dalam bentuk lisan atau tertulis dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan 
dengan perbuatan atau penampilan.  

 
E. Teknik Analisa Data 

1. Analisis Secara Kuantitatif 
Analisis kuantitatif dalam suatu penelitian/evaluasi dapat 

didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara 

deskriptif, dan analisis kuantitatif secara inferensial. Masing-masing 
pendekatan ini melibatkan pemakaian dua jenis statistik yang berbeda. 
Kedua jenis statistik ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dalam 

hal teknik analisis maupun tujuan yang akan dihasilkannya dari 
analisisnya itu. Sesuai dengan namanya, deskriptif hanya akan 
mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat 

ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya. Statistik inferensial 
fungsinya lebih luas lagi, sebab dilihat dari analisisnya, hasil yang 
diperoleh tidak sekedar menggambarkan keadaan atau fenomena 

yang dijadikan obyek penelitian, melainkan dapat pula 
digeneralisasikan secara lebih luas kedalam wilayah populasi. 

Dalam analisis data, banyak sekali uji statistik yang dapat 
digunakan, baik secara manual maupun menggunakan bantuan 

aplikasi komputer. Penggunaan analisis data ini disesuaikan dengan 
tujuan penelitian. Pada proses evaluasi suatu program / kegiatan, hal 
yang paling sering dijumpai adalah proses membandingkan hasil yang 

didapat sebelum dan sesudah dilakukannya suatu intervensi 
(menggunakan data / sampel berpasangan). Secara statistik, uji yang 
digunakan adalah Uji T berpasangan (dependent t test), apabila 

memenuhi syarat / asumsi. Uji lain yang dapat digunakan adalah Uji T 
Bebas (independent t test), Uji U mann whitney, Uji wilcoxon sign rank 
test, Uji Mc Nemar, dan Uji Tanda. Beberapa uji tersebut adalah uji 

statistik yang digunakan untuk melihat perbedaan nilai / hasil dari 
suatu intervensi. 

Berikut tabel singkat mengenai uji beda yang dapat digunakan 
berdasarkan skala ukur dan sampelnya: 

 Tabel 1. Cakupan uji hipotesis komparatif 

Skala Ukur 
Bebas Berpasangan 

2 Kelompok 
> 2 

kelompok 
2 Kelompok 

> 2 
kelompok 

Numerik Uji T Bebas 
One Way 

Anova 
Uji T 

Berpasangan 
Repeated 

Anova 
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Kategorik 
(ordinal) 

U Mann 
Whitney 

Kruskal-
Wallis 

Wilcoxon Friedman 

Kategorik 
Chi square 

Fisher exact 

Kolmogorov-smirnov 

Mc nemar, Cochran 
Marginal Homogeneity 

wilcoxon, Friedman 

 
2. Analisis Secara Kualitatif 

Analisis secara kualitatif merupakan suatu proses tentang 

pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar 
menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebab. Yang 
merupakan suatu proses verifikasi dan dugaan, koreksi dan modifikasi, 

usul dan pertahanan. Data penelitian kualitatif berupa hasil 
wawancara, observasi partisipan, catatan lapangan (field note) atau 
hasil diskusi kelompok terarah (focus group discussion). Data yang 
dikumpulkan merupakan data dalam bentuk narasi / pernyataan. 

Sehingga analisis data kualitatif tidak memerlukan uji statistik 
sebagaimana halnya pada penelitian kuantitatif. 

Pengolahan data pada kualitatif dilakukan pada saat sebelum, 

saat, dan setelah pengambilan data dilapangan. Secara umum 
pengolahan data pada kualitatif adalah sebagai berikut: 
a. Data Reduction  

Mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih 
dapat diproses ke langkah selanjutnya.  

b. Pemahaman (understanding) dan Mengujinya  

Proses ini dapat berupa “pemotongan” data hasil interview dan 
dimasukkan ke dalam folder khusus sesuai dengan tema/pattern 
yang ada. 

c. Interpretasi 

Hasil interpretasi kemudian dikaitkan dengan teori yang ada 
sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan 
oleh teori tersebut 

 
Setelah pengolahan data, langkah berikutnya adalah analisis data. 

Dalam metode kualitatif, ada beberapa analisis yang dapat digunakan. 

Berikut beberapa analisis dalam kualitatif yang umum digunakan: 
a. Content Analysis 

Analisis Isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam 

terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. 
Analisis ini biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Pelopor 
analisis isi adalah Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol 

http://menulisproposal.blogspot.com/search/label/penelitian%20kualitatif
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coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, 

kemudian diberi interpretasi. Ada beberapa definisi mengenai analisis 
isi. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi 
semua analisis menganai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga 
digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus. 

Menurut Holsti, metode analisis isi adalah suatu teknik untuk 
mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik 
khusus suatu pesan secara objektif, sistematis, dan generalis. Langkah-

langkah yang digunakan: 
➢ Ambil sebuah naskah / transkrip data dan baca  
➢ Lihat dokumen, text, atau pembicaraan untuk mengetahui tema 

yang muncul  
➢ Hal apa yang paling banyak diceritakan  
➢ Bagaimana tema saling berhubungan  

➢ Buat catatan singkat di pinggir batas transkrip tentang inti 
informasi  

➢ Berapa banyak data yang dianalisis ( sebuah alenia, kalimat, phrase, 

baris) harus disebutkan dan berpaku pada hal tersebut. 
➢ Apa unit makna sesungguhnya? Penggunaan kategori harus: 

inklusif (semua examples fit sebuah kategori) atau saling 
berhubungan /berdiri sendiri  

➢ Temukan secara tepat apa hal-hal yang menjadi bahan atau tema  
➢ Semua data fit dengan beberapa kategori. 

b. Thematic analysis 

➢ Mencatat semua data secara sistematis 
➢ Membuat outline data 
➢ Melakukan perbandingan outline tiap kelompok 

➢ Membangun tema dan kode 
➢ Melakukan evaluasi 
➢ Interpretasi hasil dan menarik kesimpulan 

c. Narrative analysis (studi the individual’s speech) 
➢ Analisis ini melihat secara individual 
➢ The story is what person shares about self 
➢ Studi tentang otobiographi dan perbandingan antaranya  

➢ Dapat meliputi studi tentang studi tentang literature, diaries atau 
cerita rakyat 

 

d. Discourse analysis (FGD) 
➢ Analisis linguistik tentang flow komunikasi, melihat interaksi 
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➢ Biasanya menggunakan recording untuk analisis sehingga dapat di 

replayed 
➢ Beberapa orang berdiskusi (tidak individual) 
➢ Cari pola pertanyaannya, apa yang paling banyak didiskusikan, 

siapa yang mendominasi waktu dan bagaimana pola interaksinya.  

 
e. Semiotics analysis 
➢  ilmu tentang tanda, simbol dan body language 

➢ Menentukan bagaimana makna dari tanda, simbol  dibangun.  
➢ Makna yang muncul dari hubungan dengan faktor-faktor lain 

 

f. Hermeneutical analysis (making sense of a written text) 
➢ Tidak melihat arti obyektif dari teks, tetapi melihat arti teks untuk 

situasi orang tersebut. Cerita tentang mereka dengan bahasa 

mereka  
➢ Use context-time and place of writing to understand 
➢ Apa situasi budaya yang melatarbelakangi. 

➢ Dapatkan tema-tema dan hubungkan dialectical context 
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INSTRUMEN EVALUASI UNTUK PENYULUHAN/PELATIHAN 
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CONTOH 

INSTRUMEN 

EVALUASI 

Semua contoh intrumen evaluasi boleh 
dikutip, direproduksi dan dipergunakan 

dengan mencantumkan sumber 
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EVALUASI AKHIR PELATIHAN/PENYULUHAN 

 
 
Nama Peserta : ....................................... 
 

A. Fasilitator/pemateri (penampilan, penguasaan materi, cara penyampaian 
dll) 

1. Fasilitator/pemateri dalam pelatihan ini menurut saya : 

a. Baik/bagus, alasan : 
…………………………………………………………………...………… 
……………………………………………………………………………… 

Cukup, alasan : 
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 

b. Kurang bagus/menarik, alasan :  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

… 
2. Fasilitator yang paling menarik : 

………………………………………………………………………………….. 
alasan : 

…………………………………………………………………………. 
 

B. Materi pelatihan (jumlah materi, kesesuaian dengan tujuan pelatihan) 

1. Materi yang diberikan : 
a. Baik, alasan : 

………………..……………………………………………………………. 

b. Cukup, alasan : 
……………………………………………………………………………… 

c. Kurang, alasan : 

……………………………………………………………………………… 
 

2. Materi  yang paling menarik/menyenangkan menurut anda : 
………………………. 

alasan : 
…………………………………………………………………………………. 

3. Materi yang paling tidak menarik : ………………………… alasan :  

…………………………………………………………………………………. 
 

4. Metode/pendekatan yang dipakai dalam pelatihan ini : 
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a. Menarik/menyenangkan, karena 

…………………………………………………….......................................
. 

b. Cukup menyenangkan, karena 
……………………………………………………………………………… 

c. Kurang menarik/membosankan, alasan : 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
5. Manfaat lain yang anda rasakan/peroleh dari pelatihan ini : 

………………………………….………………………………………………

….………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………….. 
 

6. Hal yang paling mengesankan bagi Anda dalam pelatihan ini adalah: 
…………………………………………………………………………………..
…………..……………………………………………..………..........................

…………..……………………………………………..……….......................... 
 
7. Masukan Anda untuk meningkatkan kualitas pelatihan (semacam) ini: 

………………………………………………………………………….............. 

………………………………………………………………………….............. 
………………………………………………………………………….............. 

bisa dilanjutkan di halaman sebaliknya, terima kasih 
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CONTOH EVALUASI UNTUK EFEKTIVITAS PENYULUHAN/ PELATIHAN DALAM 

MENGATASI MASALAH KESEHATAN 
 

(Misal : Masalah yang ada di desa adalah pengetahuan masyarakat tentang 
DBD yang rendah) 

 
PENGETAHUAN  
1. Pencegahan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sebaiknya dilakukan 

dengan cara : 
a. Membunuh lalat 
b. Membunuh nyamuk 

c. Melakukan pemberantasan jentik nyamuk 
d. Membunuh kecoa 

2. Apa kepanjangan dari 3M : 

a. Mengukur, menguras dan mengubur 
b. Menguras, menjemur dan menyikat 
c. Menguras, menutup dan mengubur 

d. Menguras, mengubur dan menyikat 
3. Tempat yang digunakan nyamuk penyebab penyakit DBD untuk 

berkembang biak adalah: 
a. Air bersih seperti air hujan, PDAM, dan air minum 

b. Air kotor seperti di selokan 
c. Di rawa-rawa 
d. Di tanah 

4. Membersihkan tempat penampungan air sebaiknya: 
a. Seminggu sekali 
b. Dua minggu sekali 

c. Satu bulan sekali 
d. Tiga bulan sekali 

5. Tempat penampungan air yang sebaiknya dikuras adalah: 

a. Bak mandi saja 
b. Bak mandi, tempayan dan drum air 
c. Bak mandi, tempayan, drum, dan baik air kakus 
d. Bak WC dan drum saja 

 
SIKAP 
1. Cara yang efektif untuk mencegah DBD adalah dengan melakukan 

kegiatan 3M: 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
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c. Tidak ada pendapat 

d. Tidak setuju 
e. Sangat tidak setuju 

2. Sampah yang dapat menampung air hujan sebaiknya ditumpuk disudut 
halaman: 

a. sangat setujua 
b. setuju 
c. tidak ada pendapat 

d. tidak setuju 
e. sangat tidak setuju 

3. Botol, kaleng, ban, mangkok plastic/kaca yang berada diluar rumah dan 

tidak terpakai lagi sebaiknya segera ditimbun dalam tanah: 
a. sangat setujua 
b. setuju 

c. tidak ada pendapat 
d. tidak setuju 
e. sangat tidak setuju 

 
4. Tempat penampungan air sebaiknya ditutup rapat-rapat: 

a. sangat setuju 
b. setuju 

c. tidak ada pendapat 
d. tidak setuju 
e. sangat tidak setuju 

5. Membersihkan/menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, 
bak WC disertai dengan menyikat dinding bak : 

a. sangat setuju 

b. setuju 
c. tidak ada pendapat 
d. tidak setuju 

e. sangat tidak setuju 
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KUESIONER EVALUASI PELAKSANAAN INTERVENSI 

SARINGAN PASIR LAMBAT (SPC) 
DI DESA X KECAMATAN Y KABUPATEN Z 

TAHUN 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Nama Responden    : ………………………… 
Alamat     : ………………………… 

Sarana intervensi yang diberikan  : ……………………….... 
 
Pertanyaan     

 
A. Karakteristik Responden  

1. Berapa umur saudara sekarang ? 

a. 15- 49 tahun 
b. 50 tahun ke atas  

 

2. Tingkat pendidikan terakhir saudara adalah?  
a. Tidak sekolah atau tidak tamat SD 
b. Tamat SD  
c. SLTP/sederajat atau SLTA/sederajat  

d. Akademi atau perguruan tinggi  
 

3. Apa status pekerjaan saudara sekarang? 

a. Bekerja, sebagai……………… 
b. Tidak bekerja  

4. Berapa penghasilan keluarga ibu dalam sebulan?  

a.  < Rp. 1.337.500,-  
b.  ≥ Rp. 1.337.500,-  

 

B. Kegiatan  
1. Apakah anda menggunakan metode saringan pasir lambat 

untuk mengolah air keruh di tempat anda? 
a. Ya  

b. Tidak  
c. Kadang-kadang  

 

2. Apakah keluarga anda juga menggunakan metode saringan 
pasir lambat untuk mengolah air keruh di desa anda? 
a. Ya  
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b. Tidak  

c. Kadang-kadang  
 

3. Bagaimanakah kegiatan intervensi yang telah kami lakukan yaitu 
metode saringan pasir lambat berkaitan dengan pengolahan air 

keruh di desa saudara? 
a. Bermanfaat  
b. Tidak bermanfaat  

 
C. Metode  

1. Bagaimana penggunaan Saringan Pasir Lambat yang kami 

lakukan berkaitan dengan pengolahan air keruh di desa 
saudara? 
a. Mudah digunakan  

b. Sulit digunakan  
 

D. Perlengkapan  

1. Bagaimana bahan-bahan yang digunakan dalam pengolahan air 
keruh di desa saudara? 
a. Mudah didapatkan  
b. Sulit didapatkan  

 
E. Biaya  

1. Menurut saudara, bagaimana biaya yang diperlukan dalam 

pembuatan Saringan Pasir Lambat? 
a. Murah dan terjangkau diterapkan di tingkat rumah tangga  
b. Mahal dan tidak dapat dijangkau untuk diterapkan di tingkat 

rumah tangga  
 

4. Bagaimana keberlanjutan metode saringan pasir lambat di desa 

saudara? 
a. Dapat dilanjutkan, karena……………………... 
b. Tidak dapat dilanjutkan, karena……………….. 

 

F. Efektifitas  
1. Menurut anda apakah metode saringan pasir lambat dapat 

menjernihkan air keruh di desa saudara?  

a. Ya, dapat menjernihkan  
b. Tidak dapat menjernihkan  
c. Belum, karena air hasil pengolahannya belum terlalu jernih 
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CONTOH EVALUASI UNTUK PEMBANGUNAN FISIK 

 
1. Evaluasi Untuk biaya Pembangunan Sarana Fisik Kesehatan 

 

 
 
 

Gambar Rancangan Sarana Jamban sehat 
 

No. Perencanan Realisasi 

Jenis Pekerjaan Vol Satuan Harga 

(satuan) 

Jumlah Biaya Vol Satuan Harga 

(satuan) 

Jumlah Biaya 

1 Pek. Tanah 1 Ls Rp. 150.000 Rp. 150.000 1 Ls Rp. 150.000 Rp. 150.000 

2 Pek. Galian Tanah 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 

3 Cat 1 kaleng Rp. 125.000 Rp. 125.000 1 kaleng Rp. 125.000 Rp. 125.000 

4 Batu bata Semen 300 buah Rp. 3.000 Rp. 900.000 300 buah Rp. 3.000 Rp. 900.000 

5 Pasir Pasangan 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 

6 Pek. Plesteran 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 1 Ls Rp. 100.000 Rp. 100.000 

7 Atap seng 4 buah Rp. 40.000 Rp. 160.00 4 buah Rp..000 Rp. 160.00 

8 Pipa PC 1 buah Rp. 70.000 Rp. 70.000 1 buah Rp..000 Rp. 70.000 

9 Paku 1 Ls Rp. 30.000 Rp. 30.000 1 Ls Rp. 30.000 Rp. 

30.000 

10 Kayu Reeng 4 buah Rp.45.000 Rp. 180.000 4 buah Rp.45.000 Rp. 180.000 

11 Kawat Besi uk. 6A 16 buah Rp. 30.000 Rp. 480.000 16 buah Rp.30.000 Rp. 480.000 

12 Pek. Atap 1 Ls Rp. 70.000 Rp. 70.000 1 Ls Rp.70.000 Rp.70.000 

 Total    Rp. 2.465.000    Rp. 2.465.000 
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2. Evaluasi Manfaat Sarana Kesehatan (sasaran Rumah Tangga disekitar 

Sarana Kesehatan), misal pembangunan WC, maka masyarakat yang 
menjadi responden adalah warga disekitar WC dengan radius 200 meter  

 
Nama Responden : ......................................... 

Alamat  : …………………………. 
Sarana Kesehatan : …………………………. 
 

C. Penggunaan Sarana Kesehatan 
1. Berapa Kali anda menggunakan Sarana …………………. (diisi sesuai 

sarana) : 

a. Dalam sehari : ……………………………………….. kali 
b. Dalam seminggu : …………………………………… kali 

 

2. Apakah keluarga anda juga memanfaatkan sarana tersebut ? 
………………………………………………………………............................. 
alasan : ………………………………………………………………………… 

 
D. Efektivitas  Sarana Kesehatan dalam mengatasi masalah kesehatan yang 

ada. 
1. Bagaimana menurut anda tentang sarana  yang diberikan : 

a. Baik, alasan : 
………………..……………………………………………………………. 

b. Cukup, alasan : 

……………………………………………………………………………… 
c. Kurang, alasan : 

……………………………………………………………………………… 

 
2.  Menurut anda sarana tersebut telah mampu untuk mengatasi masalah 

kesehatan (terkait prioritas masalah) di tempat anda: 

……………………………………… 
alasan : 
…………………………………………………………………………………. 

 

E. Pengelolaan Sarana Kesehatan : 
a. Siapakah yang mengelola untuk sarana kesehatan 

ini?…………………………………………………...................................... 

b. Apakah ada kerjasama masyarakat dalam hal pendanaan atau hal lain 
yang menyangkut pengelolaan sarana tersebut?  
………………………………………………………....................................
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.......................................................................................................................

. 
 
c. Manfaat yang anda rasakan/peroleh dari sarana kesehatan tersebut : 

………………………………….………...…………………………………

………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………….. 

 

d. Masukan Anda untuk meningkatkan kualitas sarana kesehatan 
tersebut: 
…………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………….. 

 

3. OBSERVASI UNTUK KEADAAN LINGKUNGAN DESA 
Hal ini dilakukan dengan keliling desa untuk membandingkan keadaan 
lingkungan desa, sebelum di intervensi dan sesudah di intervensi. Apakah 

terjadi perubahan terhadap keadaan lingkungannya (terutama untuk 
prioritas masalahnya adalah kesehatan lingkungan).  
Kegiatan ini menggunakan tools lembar observasi (tergantung masalahnya 
dan juga dokumentasi foto). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Buku Panduan Pelaksanaan 

Pengalaman Belajar Lapangan II (PBL II) 
 

 
 

  

Mahasiswa Program Reguler Angkatan 2018   

Semester V Tahun Akademik 2020/2021 

   

 
 

84 

KHUSUS UNTUK PELATIHAN 

 Selain dari evaluasi pengetahuan dan sikap peserta, juga di evaluasi 
peningkatan keterampilan peserta dengan cara mengambil sampel beberapa 
peserta untuk mendemostrasikan ulang keterampilan yang mereka dapat. 
 

EVALUASI DANA UNTUK PELATIHAN/PENYULUHAN 
No Perencanan Realisasi 

Jenis 

Pekerjaan 

Rincian biaya Satuan Vol Harga 

satuan 

Jumlah 

Biaya 

Satuan Vol Harga 

satuan 

Jumlah 

Biaya 

1. Penyuluhan Transport 

Narasumber 

Paket 2 Rp. 

100.000 

Rp. 

200.000 

Paket 1 Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

 Jamban Pembuatan 

Modul 

Paket 2 Rp. 

50.000 

Rp. 

100.000 

Paket 2 Rp. 

50.000 

Rp. 

100.000 

 Sehat ATK Paket 10 Rp. 

10.000 

Rp. 

100.000 

Paket 15 Rp. 

10.000 

Rp. 

150.000 

  Dokumentasi Paket 1 Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

Paket 1 Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

  Konsumsi Paket 50 Rp. 

5.000 

Rp. 

250.000 

Paket 40 Rp. 

5.000 

Rp. 

200.000 

  Sewa LCD Set 1 Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

Set 1 Rp. 

100.000 

Rp. 

100.000 

  Penggandaan 

Modul 

Lbr 250 Rp. 150 Rp. 

37.500 

Lbr 250 Rp. 150 Rp. 

37.500 

 Total     Rp. 
887.500 

   Rp. 
787.500 

 
 

  
 


