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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Posdaya 

 Posdaya sering disebut juga dengan Pos Pemberdayaan Keluarga adalah 

forum silaturahmi, advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan sekaligus bisa 

dikembangkan menjadi wadah koordinasi suatu dalam kegiatan penguatan fungsi-

fungsi keluarga secara terpadu. Dalam hal tertentu bisa menjadi wadah pelayanan 

keluarga secara terpadu yaitu pelayanan pengembangan keluarga secara 

berkelanjutan, dalam berbagai bidang, utamanya agama, pendidikan , kesehatan , 

wirausaha, dan linmgkungan hidup, sehingga keluarga secara harmonis bi tumbuh 

mandiri (Suyono dan Haryanto, 2009). 

Posdaya adalah sebuah gerakan dengan ciri khas “bottom up program”, 

yang mengusung kemandirian, dan pemanfaatan sumberdaya serta potensi lokal 

sebagai sumber segala solusi. Posdaya dikembangkan sebagai sarana untuk 

melatih keluarga melalui penguatan fungsi-fungsi utama yang diharapkan mampu 

menjadikan keluarga bisa mandiri secara ekonomi dan bisa untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat (Muljono, 2010). Posdaya adalah forum masyarakat 

setempat keluarga Mewakili Kepentingan semua anggota keluarga, membahas dan 

menyepakati pengembangan dan kebutuhan isu Pemenuhan di masyarakat, dan 

juga Posdaya menganjurkan pemberdayaan dan partisipasi aktif seluruh anggota 

keluarga untuk mengupayakan kemajuan (Muljono,2013). 

Posdaya merupakan gagasan yang dicanangkan oleh Yayasan Dana 

Sejahtera Mandiri (Damandiri) bekerjasama dengan berbagai pihak seperti 
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kalangan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Program yang berkembang di 

bidang pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan penguatan fungsi-fungsi 

keluarga secara terpadu (Martantri, 2016). Yayasan Damandiri adalah yayasan 

yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Karena lahirnya 

belakangan, jika dikelola dengan baik, Posdaya dan keluarga yang sanggup 

menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Lebih dari itu keluarga 

sejahtera yang bermutu dan mandiri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

kesejahteraan keluarga yang intinya adalah keikutsertaan dalam program 

kesehatan, pendidikan, dan kemampuan ekonomi yang mapan (Mufidah, 2016). 

Program-program yang mendukung penyegaran fungsi-fungsi keluarga, 

yaitu fungsi keagamaan, fungsi budaya, fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, 

fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, dan fungsi 

lingkungan. Penguatan fungsi-fungsi utama tersebut diharapkan memungkinkan 

setiap keluarga makin mampu membangun dirinya menjadi keluarga sejahtera, 

keluarga yang  mandiri, oleh, dari dan untuk masyarakat. Kegiatan dapat 

dilaksanakan atas dasar kemampuan dan swadaya masyarakat sebagai upaya 

memberdayakan keluarga sejahtera dan membangun kesejahteraan rakyat secara 

luas. POSDAYA bukan dimaksudkan untuk mengganti pelayanan sosial ekonomi 

kepada masyarakat berupa pelayanan terpadu, tetapi semata-mata dimaksudkan 

untuk mengembangkan forum pemberdayaan terpadu yang dinamis, yaitu 

pemberdayaan pembangunan kepada pimpinan keluarga yang dipadukan satu 

dengan lainnya.  
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Tujuannya adalah agar yang lengkap sebagai satu kesatuan keluarga utuh. 

Dan setiap kepala keluarga dan anggotanya bisa saling meningigatkan untuk 

pemberdayaan seluruh anggota keluarga secara mandiri. Posdaya dikembangkan 

secara bertahap, mulai dari yang bersifat sederhana dengan kegiatan terbatas 

sampai akhir panipura tergantung dari dukungan masyarakat. Posdaya panipura 

merupakan forum pemberdayaan yang bervariasi, dimana sebagian besar 

pengelolaan dan pembiayaanya dikelola dan berasal dari anggota masyarakat 

(Suyono dan Haryanto, 2009). 

 Program posdaya merupakan tempat untuk menempatkan keperdulian 

bersama, keperdulian saling membantu dalam pemberdayaan. Dapat diterapkan 

pada keluarga yang kondisi sosial ekonominya lemah atau kurang mampu 

mengikuti proses pemberdayaan , sehingga kegiatan yang ada dapat meningkatkan 

taraf perekonomian keluarga melalui program pemberdayaan keluarga (Suyono 

dan Haryanto, 2009). 

Jadi, Posdaya tersebut disatukan, akan menjadi lebih kuat. Baik peluang 

usaha ekonomi keluarga, tetapi juga sektor lain yang ada di Posdaya dapat 

dijadikan sebuah gambaran. Posdaya jadi solusi berbagai pentasan persoalan, 

termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, agama, budaya maupun ekonomi, 

dan lainnya. 
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B. Progam-program Posdaya 

Menurut Suyono dan Haryanto (2009), tentang sasaran pemberdayaan 

keluarga melalui posdaya dapat ditempuh melalui  program-progam yang ada di 

Posdaya yaitu antara lain : 

1. Peningkatan Kepedulian dan komitmen Pemimpin atau sesepuh masyarakat 

pada umumnya: 

a. Para Kepala Desa dan aparatnya, diharapkan dapat memberi perhatian dan 

bantuan fasilitas pembentukan Posdaya, bila perlu bantuan biaya untuk kegiatan 

Posdaya yang ada di desanya. 

b. Advokasi kepada para camat Bupati atau walikota serta tim penggerak PKK  

agar memfalisitasi, membantu dan mendampingi kegiatan kegiatan yang 

diselenggarakan untuk pengembangan Posdaya sebelum anggota Posdaya mampu 

mengolah sendiri secara mandiri. 

c. Advokasi kepada para pimpinan agama, alim ulama diharapkan dapat 

memberi petunjuk yang benar dan mendampingi pengembangan fungsi 

keagamaan, sehingga tercipta kerukunan antar umat beragama dan penyegaran 

budi pekerti. 

d. Advokasi kepada para sesepuh atau mereka yang dianggap dituakan diharap 

dapat memberi perlindungan, penganyom, fasilitator dari berbagai kegiatan 

Posdaya. 

e. Apabila perlu pimpinan Posdaya dapat mengundang pejabat-pejabat yang 

lebih tinggi dari tingkat propinsi atau pusat untuk meningkatakan kualitas singkat 

kabupaten / kota, kecamatan dan pedesaan . 
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a. Pimpinan Podaya bisa mengajak tiap anggotanya untuk mengadakan 

kunjungan  bersilaturahmim kepada pejabat-pejabat tingkat dukuh, desa, 

kecamatan atau kabupaten untuk meningkatkan tali persaudaraan dan 

meningkatkan hubungan timbal balik antara masyarakat dan pimpinannya. 

2. Pemberdayaan Fungsi Keagamaan dan Budi Pekerti 

a. Sasaran utamanya adalah keluarga muda, yaitu kepala keluarga dengan anak 

balita (umur di bawah lima tahun) atau anak remaja dengan tujuan supaya kedua 

orang tua tidak saja memahami masalah agama tetapi bisa menjadi penuntun  bagi 

anak-anaknya dalam masalah keagamaan sejak usia dini  

b. Ajakan kepada keluarga dengan anggota anak-anak remaja dan dewasa 

dengan tujuan supaya kedua orang tua mengajak anak-anaknya utnuk 

melaksanakan ajaran agama secara kongkrit melalui partisipasi dalam kegiatan 

Posdaya berupa kegiatan peduli sesama anak bangsa dan kegiatan sosial lainnya. 

c. Posdaya bisa menyelenggarakan berbagai lomba yang bernuansa keagamaan 

untuk merangsang minat dan mutu pendalaman keagaman di daerah yang 

bersangkutan. 

3. Pemberdayaan Fungsi KB dan Kesehatan 

a. Sasaran utamanya adalah keluarga muda, yauitu keluarga yang baru nikah, 

keluarga dengan anak balita, keluarga dengan isteri sedang mengandung, keluarga 

dengan isteri yang baru saja melahirkan, dan keluarga dengan isteri yang sedang 

menyusui. 

b. Keluarga muda dengan anak-anak di bawah usia 15 tahun. 
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c. Tujuannya adalah agar setiap keluarga melakukan pembinaan ibu hamil, ibu 

menyusui, memelihara bayi usia antar 0 sampai 1 tahun dengan baik, melalui 

imunisasi, makanan bergizi dan segala keperluan untuk tumbuh kembang secara 

optimal. 

d. Keluarga muda yang mempunyai Anak Balita dengan tujuan agar dalam 

pemeliharaan anak-anak tersebut memperhatikan makanan dan dinamika tumbuh 

kembang anak-anak tersebut antara lain dengan bergabungan dalam kegiatan Bina 

Kelurga Balita (BKB) atau PAUD. 

e. Posdaya diharapkan ikut mendukung atau mensponsori penyegaran atau 

revitalisasi Posyandu. Kalau Posyandu belum ada dianjurkan Pokja KB dan 

Kesehatan, merangsang pembentukan Posyandu. 

f. Posdaya diharapkan ikut juga mendukung atau mensponsori pratek bidan 

untuk melayani anggota umumnya dan keluarga muda pada khususnya.\ 

g. Apabila di suatu daerah cakupan kegiatan dan sasaran sudah maju, maka 

Posdaya bisa ikut membantu Posdaya atau Posyandu lain yang ada di desa atau  

dukuh tetangganya. 

h. Para kader atau pembina Posdaya bisa mengundang atau mengunjungi 

Posdaya atau Posyandu di desa lain untuk melihat, memperbandingkan untuk 

memicu program dan kegiatannya. 

4. Pemberdayaan Fungsi KB dan Kesehatan 

a. Sasaran utamanya adalah keluarga dengan anak-anak dibawah 15 tahun 

dengan tujuan agar seluruh anak-anak usia tersebut dapat disekolahkan, baik pada 
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kegiatan PAUD, TK maupun Sekolah Dasar dan SMP sebagai bagian wajib 

belajar. 

b. Apabila perlu memfasilitasi pendirian sekolah di desa, agar mampu 

menampung seluruh anak-anak dibawah usia 15 tahun, atau membantu 

miningkatkan kualitas sekolah yang ada, sehingga anak-anak bisa memperoleh 

pendidikan yang berkualitas. 

c. Mengembangkan kursus-kursus Paket A, B atau C untuk anak-anak dan 

remaja putus sekolah atau anak-anak yang sebelumnya tidak sempat sekolah. 

d. Mengembangkan kursus-kursus pemberantasan buta aksara bagi anak-anak 

dan remaja usia 15-24 tahun yang karena sesuatu hal belum sempat sekolah atau 

putus sekolah dan tidak bisa membaca dan menulis. 

e. Mengembangkan kursus-kursus ketrampilan bagi anak-anak putus sekolah 

atau anak-anak yang sebelumnya tidak sempat sekolah atau tidak terampil untuk 

mampu hidup secara mandiri. 

f. Mengembangkan kegiatan olah raga misalnya lomba lari 60 m sebagai awal 

dari pemasyarakatan olah raga di antara anak- anak muda di desa. 

g. Posdaya dapat mengembangkan gerakan Pramuka berbasis wilayah 

pedesaan dengan bekerjasama dengan Gugusan Depan Pramuka yang terdekat, 

yaiutu dengan mengundang pelatih dari Pramuka Gugus Sekolah tersebut. Anak-

anak muda yang tidak sekolah, dan selama ini tidak bisa mengikuti gerakan 

Pramuka, bisa bergabung dalam gerakan Pramuka berbasis wilayah atau desa 

tersebut. 
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5. Pemberdayaan Fungsi Kewirausahaan 

a. Sasaran utamanya adalah keluarga muda yang mempunyai anak balita atau 

keluarga yang mempunyai anak di bawah 15 tahun, tujuannya adalah agar 

keluarga dengan anak-anak yang masih kecil itu memperoleh pemberdayaan 

dalam bidang wirausaha sehingga makin mempunyai akses terhadap kesempatan 

kerja yang terbuka. 

b. Mendorong agar keluarga-keluarga muda yang belum berusaha dan tidak 

bekerja, agar mulai berusaha dan bergabung dengan kelompok-kelompok usaha 

mikro dan kecil yang telah ada di sekitar tempat kediamannya. 

c. Memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kewirausahaan serta 

dukungan pendampingan, baik bagi mereka yang baru mulai berusaha, maupun 

bagi mereka yang telah berusaha dan membutuhkan peningkatan pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan berusaha. 

d. Menjajagi kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar atau 

menjajagi kegiatan usaha di desa dengan tujuan agar remaja yang siap kerja 

memperoleh kesempatan untuk dititipkan sebagai magang dalam proses 

pemberdayaan wirausaha. 

e. Mengusahakan kerjasama dengan bank atau lembaga keuangan dengan 

tujuan agar keluarga muda dan remaja yang siap berusaha dapat kesempatan 

memperoleh bantuan pendanaan, baik melalui pengusaha yang menampung 

penitipan untuk magang, atau perluasan usaha yang menguntukan untuk masa 

depan. 
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f. Mengusahakan kerjasama dengan para pengusaha untuk membentuk 

koperasi sehingga dapat menolong keluarga lain yang relatif kurang mampu untuk 

menjadi anggota dan ikut aktif dalam kegiatan bersama secara gotong royong. 

g. Mengadakan kerjasama dengan keluarga atau pengusaha dari daerah lain 

yang bisa memperluas pemasaran produk yang dihasilkan oleh anggota Posdaya 

ke daerah yang lebih luas dan dapat meningkatkan perekonomian tiap anggota 

Posdaya. 

h. Apabila memungkinkan ikut membantu atau mendampingi anggota 

mendirikan pusat-pusat perdagangan, warung, tempat usaha, dengan cara 

membantu permodalan, atau membantu agunan untuk pinjam kepada bank atau 

lembaga keuangan yang ada. 

6.  Pemberdayaan Lingkungan Hidup dan Keluarga Bergisi 

a. Sasaran utamanya adalah pemeliharaan, penyegaran pengembangan dan 

pemanfaatan lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan alam lainnya, termasuk 

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

rumah atau lingkungan desa. 

b. Tujuannya adalah agar setiap keluarga dapat memelihara, mengembangkan 

dan memanfaatkan halaman atau tanah kosong dengan menanam taman yang 

berguna untuk memelihara kelestarian alam, merawat lingkungan dan 

memperbesar manfaat untuk peningkatkan gizi atau pendapatan keluarga. 

c. Sasaran lain adalah kerjasama dari seluruh anggota Posdaya untuk mencari 

cara agar penduduk anggota Posdaya memperoleh akses tanpa hambatan dari 

fasilitas keagamaan, sekolah, tempat kursus-kursus ketrampilan, sarana pelayanan 
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KB dan kesehatan, pasar atau tempat berjualan, dan akhirnya juga lingkungan 

yang merangsang pemasaran produk-prouduk yang dihasilkan anggotanya. 

d. Posdaya hendaknya mensponsori pengembangan kelompok bermain untuk 

anak-anak, sehingga ada hubungan yang harmonis antara anak-anak sebagai awal 

dari hubungan antara keluarga yang akrab. 

e. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan diusahakan menuju 

terciptanya suasana sejuk dan nyaman, sehingga kehidupan keluarga bisa makin 

marak dan serasi penuh ketentraman dan kedamaiaan. 

 

C. Evaluasi Program  

Evaluasi secara umum dapat dikatakan sebagai proses untuk menilai atau 

menetapkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai dalam suatu 

program. Program yang sedang berlangsung maupun yang telah selesai 

dilaksanakan perlu dievaluasi untuk mengetahui apakah program yang 

dilaksanakan sudah tepat. Evaluasi adalah suatu proses yang menentukan sampai 

sejauh suatu ptogram bertujuan dapat tercapai.  

Oleh karena itu, perlu dievaluasi mulai dari input, pelaksanaan, output, efek 

dan dampak dari suatu program Posdaya. Kegiatan Posdaya agar berhasil dan 

berdaya guna sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah digariskan, perlu 

diadakan pemantauan oleh pihak P2SDM IPB dan Yayasan Damandiri terhadap 

kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan. Kegiatan pemantauan tersebut 

mempunyai tujuan untuk melakukan kontrol agar program Posdaya terus berjalan 

agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, membantu 
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menyelesaikan masalah yang dihadapi, dan memantau realisasi dari penggunaan 

dana dan saran (Naufal, 2010). 

 

D. Keberhasilan Program  

1. Pengertian Keberhasilan 

 Keberhasilan merupakan suatu pencapaian terhadap keinginan yang telah 

kita inginkan untuk di capai atau kemampuan untuk mengatasi kegagalan tanpa 

adanya semangat. Keberhasilan berkaitan dengan adanya kecermatan dalam 

menetukan tujuan yang merupakan s uatu sasaran yang ditentukan (Yulianto, M. 

2017). Jadi kesimpulan dari pengertian diatas keberhasilan adalah suatu keadaan 

dimana suatu program  mampu  mencapai tujuan yang diinginkan.  

2. Faktor- Faktor Keberhasilan Progam Posdaya 

 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program posdaya yaitu terdiri dari 

faktor dalam masyarakat yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk 

partisipasi demi keberhasilan program posdaya, faktor dari luar masyarakat 

(eksternal) yai tu peran lembaga atau masyarakat yang ada.  

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program posdaya sebagai berikut: 

a. Faktor eksternal  

  Faktor yang berasal  dari dalam kelompok masyarakat sendiri yaitu 

individu-individu  dan satuan kelompok didalamnya. 

Beberapa factor yang berpengaruh terhadap keberhasilan posdaya adalah: 
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1) Partisipasi Masyarakat 

  Partisipasi yang merupakan keterlibatan seseorang secara aktif dalam 

megikuti suatu kegiatan yakni pendidikan, ekonomi, dan keseahatan.  

2) Pengetahuan Masyarakat 

  Pengetahuan Masyarakat tentang adanya program posdaya dimana tadinya 

masyarakat tidak mengetahui program posdaya menjadi mengetahui program 

posdaya dan dapat mengambil manfaat positif seperti bertambahnya pengetahuan 

masyarakat.  

3) Tingkat pendidikan  

Faktor ini berpengaruh terhadap kemampun masyarakat untuk melaksanakan dan 

memahami. 

b. Faktor Eksternal  

 Semua pihak yang berkepentingan untuk mempunyai pengaruh terhadap 

program keberhasilan seperti factor kepemimpinan, sosialisasi kegiatan, dan 

keaktifan tim pedamping kegiatan dalam pengawasan Program posdaya.  

3. Indikator – indikator keberhasilan  

 Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka 

perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan 

seseorang itu berdaya atau tidak.  

Sehingga ketika sebuah program pemberdayaan diberikan, segenap upaya dapat 

dikonsentrasikan pada aspek-aspek apa saja dari sasaran perubahan yang perlu 

dioptimalkan Pengukuran keberhasilan dari suatu program melihat adanya 

indikator keberhasilan dari program pemberdayaan (Hari, 2016). Indikator 
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keberhasilan program Posdaya dilihat dari berkurangnya anggota Posdaya yang 

termasuk kategori Prasejahtera dan meningkatnya jumlah anggota Posdaya yang 

dikategorikan Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III,dan Sejahtera III plus. 

 

E.  Tujuan posdaya 

  Pendapat Suyono, 2009 pengembangan yang ada di Posdaya ditujukan 

untuk tercapainya hal-hal sebagai berikut: 

1. Dihidupkannya dukungan sosial budaya atau social capital seperti budaya 

hidup gotong royong dalam masyarakat untuk saling peduli sesama anak bangsa, 

saling tolong menolong antara keluarga dengan keluarga lain, saling mengulurkan 

bantuan pemberdayaan secara terpadu atau bersama-sama memecahkan masalah 

kehidupan yang kompleks, melalui wadah atau forum yang memberi kesempatan 

setiap keluarga untuk saling asah, asih, dan asuh, dalam memenuhi kebutuhan 

membangun keluarga bahagia dan sejahtera. 

2. Terpeliharanya infrastruktur sosial kemasyarakatan yang terkecil dan solid, 

yaitu keluarga, yang dapat menjadi perekat atau kohesi sosial, sehingga tercipta 

suatu kehidupan yang rukun, damai dan memiliki dinamika yang tinggi. 

3. Terbentuknya lembaga sosial dengan keanggotan dan partisipasi keluarga di 

desa atau kelurahan yang dinamis dan menjadi wadah atau wahana partisipasi 

sosial, dimana setiap keluarga dapat memberi dan menerima pembaharuan yang 

bisa membantu proses pembangunan kehidupan keluarga dengan mulus dan sejuk. 
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F. Tingkat Kesejahteraan Keluarga 

 Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasar atas perkawinan 

yang sah, mampu memenuhi  kebutuha hidup, spiritual dan material yang layak, 

bertakwa kepada TYME, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar 

anggota keluarga dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan 

(Keluarga Sejahtera BKKBN 2011). Sedangkan fungsi keluarga menurut BKKBN 

antara lain: 

1. Fungsi Keagamaan  

 Agama adalah kebutuhan dasar bagi setiap manusia yang ada sejak dalam 

kandungan. Keluarga adalah tempat pertama orang anak mengenal agama. 

Keluarga juga menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai 

agama sehingga anak menjadi manusia yang beraklak mulia dan bertagwa. 

2. Fungsi Sosial dan budaya  

 Manusia adalah makhluk sosial bukan hanya membutuhkan orang lain tetapi 

juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Setiap keluarga di daerah dengan 

memiliki kebudayaan sendiri. Keluarga sebagai bagian dari masyarakat 

diharapkan mampu mempertahankan dan mengembangkan sosial budaya 

setempat. 

3.  Fungsi Cinta dan Kasih Sayang 

  Mendapat cinta kasih sayang merupakan hak setiap anak dan kewajiban 

orang tua untuk memenuhinya. Dengan cinta kasih sayang orang tuanya, anak 

belajar bukan hanya menyayangi tetapi juga belajar menghargai orang lain. 
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4. Fungsi Perlindungan  

  Keluarga harus memberikan rasa aman, tenang, dan tentram bagian anggota 

keluarga. Dalam ajarannya islam tujuan pernikahan adalah rasa aman, tenang dan 

tentram. 

5. Fungsi Reproduksi  

  Fungsi reproduksi merupakan salah satu tujuan perkawinan untuk 

memperoleh keturunan sebagai pengembang dari keturunan fitrah manusia. 

Keturunan diperoleh dari reproduksi sepasang suami istri. 

6. Fungsi Sosialisasi dan pendidikan  

  Pada dasarnya manusia dalam arti adalah makhluk sosial yang saling 

membutuhkan bantuan orang lain, hidup secara berkelompok dan bermasyarakat. 

7. Fungsi ekonomi  

  Adalah serangkaian dari fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah 

keluarga. Dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga. 

8. Fungsi pembinaan keluarga 

Sebagai wahana bagi keluarga agar dapat membangun keluarga yang sejahtara.  

 

G. Tahapan Keluarga Sejahtera 

 Kesejahteraan keluarga berdasarkan kriteria BKKBN (Badan Koordinasi 

Keluarga Berencana Nasional) dikembangkan kedalam lima indikator yang 

meliputi keluarga Pra-Sejahtera, Keluarga Sejahtera-1, Keluarga Sejahtera-II, 

Keluarga sejahtera-III, dan keluarga Sejahtera-III plus (Suyono, 2009). 
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1. Keluarga Pra Sejahtera adalah sebuah keluarga yang salah satu dari kondisi 

dibawah ini tidak terpenuhi:. 

a. Keluarga itu makan dua kali sehari 

b. Mempunyai pakaian untuk keperluan yang berbeda 

c. Bila ada anak atau anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana atau 

petugas kesehatan 

d. Bila pasangan usia subur ingin ber-KB pergi ke sarana pelayanan KB 

e. Semua anak berusia 7-15 tahun yang ada dalam keluarga bersekolah 

2. Keluarga Sejahtera I adalah sebuah keluarga yang seluruh kondisi pada 

keluarga pra sejahtera diatas telah dapat dipenuhi. 

3. Keluarga Sejahtera II adalah sebuah keluarga yang selain memenuhi kondisi 

pada keluarga sejahtera II juga memenuhi kondisi lain sebagai berikut : 

a. Anggota keluarga melaksanakan ibadah menurut agamanya masing-masing 

b. Anggota keluarga makan daging atau telor atau ikan paling kurang sekali 

dalam satu minggu 

c. Anggota keluar ga memperoleh satu setel pakaian baru dalam satu tahun 

d. Luas lantai rumah paling kurang 8m² untuk setiap penghuni rumah 

e. Dalam tiga bulan terakhir seluruh anggota keluarga dalam keadaan sehat 

f. Terdapat seseorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja 

g. Seluruh anggota keluarga berumur 10-60 tahun bisa baca tulis tulisan latin 

h. Pasangan usia subur dengan dua anak atau lebih mempergunakan 

kontrasepsi 
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4. Keluarga Sejahtera III adalah sebuah keluarga yang selain memenuhi 

kondisi keluarga sejahtera III juga memenuhi kondisi lain sebagai berikut : 

a. Keluarga berupanya meningkatkan pengetahuan agamanya 

b. Sebagaian penghasilan keluarga bisa ditabung 

c. Keluarga makan bersama paling kurang sekali dalam satu minggu 

d. Keluarga ikut kegiatan masyarakat dilingkungannya 

e. Kel uarga memperoleh informasi dari media massa 

5. Kondisi Sejahtera III Plus adalah sebuah keluarga yang selain memenuhi 

kondisi keluarga sejahtera III juga memenuhi kondisi lain sebagai berikut: 

a. Keluarga secara teratur memberikan sumbangan material untuk kegiatan 

sosial 

b. Ada anggota keluarga yang aktif dalam kegiatan kemasyarakat. 

 

H. Penelitian yang Relevan  

 Naufal dan Kusumastuti. 2010 penelitian ini berjudul “Evaluasi Program 

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) : Studi Kasus Posdaya Bina Sejahtera di 

Kelurahan Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat. Metode yang 

digunakan Pendekatan kualitatif dan kuantitatif dilakukan menggunakan metode 

survai. Hasil kajian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Posdaya Bina 

Sejahtera dapat dikatakan Posdaya Bina Sejahtera dapat memberdayakan 

masyarakat dan sudah berjalan dengan baik. Mereka sangat terbantu dengan 

adanya Posdaya dan sebagian kegiatan Posdaya telah berhasil dan terus berlanjut 
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sampai sekarang. Kemajuan yang paling dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 

adalah dalam kegiatan bidang pendidikan dan kegiatan bidang kesehatan. 

  Khairunnisa, 2015 dalam penelitian berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam 

Mendukung Keberhasilan Pos Pemberdayaan Keluarga Flamboyan Di Desa 

Kayuambon Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian   

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yaitu: 1) 

keberhasilan posdaya flamboyan ditunjukkan dengan keberadaannya yang diakui 

oleh pemerintah dan masyarakat, 2) bentuk partisipasi yang dilakukan oleh 

masyarakat adalah partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, 

partisipasi ide/gagasan dan partisipasi keterampilan; partisipasi dilakukan oleh 

masyarakat pada saat tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan P 

osdaya Flamboyan 3) faktor yang mendukung partisipasi masyarakat adalah 

adanya komunikasi intensif yang dilakukan oleh pengelola dengan melakukan 

sosialisasi dan forum-forum untuk mengenalkan keberadaan posdaya flamboyan 

beserta dengan program-programnya kepada masyarakat. 4) Posdaya Flamboyan 

memberikan dampak positif bagi pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. 

Hasil penelitian menyarankan kepada pengelola untuk merencanakan kembali 

program-program yang menarik sesuai dengan kondisi masyarakat dan 

bermanfaat bagi masyarakat mengingat antusias dan bersemangatnya masyarakat 

dalam mengikuti kegiatan di Posdaya Flamboyan. 

 Riyadi, 2015 dalam penelitian berjudul “Faktor –faktor yang berhubungan 

dengan keberlanjutan Program pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) Kecamatan 

Bukateja”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
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metode penelitian observasi dengan pendekatan deskriptif perilaku. Hasil 

penelitiannya faktor partisipasi masyarakat dan sosialisasi memiliki hubungan 

yang signifisikan dengan keberlanjutan program posdaya kecamatan Bukateja dan 

faktor yang dominan dengan keberlanjutan program posdaya adalah faktor 

sosialisasi. 

 Martantri, 2016. Judul “Peranan program pos pemberdayaan keluarga 

(posdaya) dalam penguatan kesejahteraan Keluarga di kabupaten bantul”. 

Penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa program 

Posdaya berperan dalam penguatan kesejahteraan keluarga di Desa Canden yang 

mencakup empat sektor utama yaitu: (a) bidang pendidikan dapat meningkatkan 

pendidikan sejak anak usia dini; (b) bidang kesehatan berperan sebagai motivator 

dan fasilitator kesehatan; (c) bidang ekonomi meningkatkan motivasi warga untuk 

mengembangkan kegiatan usaha; (d) bidang lingkungan dapat meningkatkan jiwa 

gotong royong serta pemanfaatan lingkungan sekitar. 

 Tri Yuhanda, 2017. Dalam penelitian ini berjudul “Kajian Evaluasi Tingkat 

Keberhasilan Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA) Di Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian survai 

menggunakan deskriptif kualitatif  . 
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Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Relevan 
No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Abdurrazzak 

Naufal dan 

Yatri Indah. 

K. 2010 

Evaluasi Program Pos 

Pemberdayaan Keluarga 

(posdaya) : Studi Kasus 

Posdaya Bina Sejahtera 

di Kelurahan Pasirmulya, 

Kecamatan Bogor Barat, 

Jawa Barat.  

1. Mengetahui sejauhmana pelaksanaan program 

Posdaya Bina Sejahtera di Kelurahan Pasirmulya; 

2. Mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor 

pendukung dalam program Posdaya tersebut; 

3. Menganalisis input, proses, output, efek dan 

dampak program Posdaya terhadap masyarakat di Kelurahan 

Pasirmulya, Kecamatan Bogor Barat, Jawa Barat. 

Pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif 

dilakukan 

menggunakan metode 

survai. 

Hasil kajian terhadap pelaksanaan program 

pemberdayaan Posdaya Bina Sejahtera dapat dikatakan 

Posdaya Bina Sejahtera dapat memberdayakan 

masyarakat dan sudah berjalan dengan baik. Mereka 

sangat terbantu dengan adanya Posdaya dan sebagian 

kegiatan Posdaya telah berhasil dan terus berlanjut 

sampai sekarang. Kemajuan yang paling dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat adalah dalam kegiatan 

bidang pendidikan dan kegiatan bidang kesehatan. 

2 Gina 

Khairunnisa, 

2015 

Partisipasi Masyarakat 

Dalam Mendukung 

Keberhasilan Pos 

Pemberdayaan Keluarga 

Flamboyan Di Desa 

Kayuambon Kecamatan 

Lembang Kabupaten 

Bandung Barat.  

1. Keberhasilan posdaya flamboyan  

2. Bentuk  partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat 

adalah partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi 

tenaga, partisipasi ide/gagasan dan partisipasi keterampilan  

3. Faktor yang mendukung partisipasi masyarakat 

adalah adanya komunikasi intensif yang dilakukan oleh 

pengelola dengan melakukan sosialisasi dan forum-forum 

untuk mengenalkan keberadaan posdaya flamboyan beserta 

dengan program-programnya kepada masyarakat.  

4. Posdaya Flamboyan memberikan dampak positif 

bagi pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat. 

Metode penelitian   

metode deskriptif 

dengan pendekatan 

kualitatif. 

Hasil penelitian menyarankan kepada pengelola untuk 

merencanakan kembali program-program yang menarik 

sesuai dengan kondisi masyarakat dan bermanfaat bagi 

masyarakat mengingat antusias dan bersemangatnya 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan di Posdaya 

Flamboyan. 

 

3 Slamet 

Riyadi, 2015 

“Faktor –faktor yang 

berhubungan dengan 

keberlanjutan Program 

pos pemberdayaan 

keluarga (Posdaya) 

Kecamatan Bukateja”. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keberlanjutan program podaya di kecamatan bukateja  

metode penelitian 

observasi dengan 

pendekatan deskriptif 

perilaku. 

Hasil penelitiannya faktor partisipasi masyarakat dan 

sosialisasi memiliki hubungan yang signifisikan 

dengan keberlanjutan program posdaya kecamatan 

Bukateja dan faktor yang dominan dengan 

keberlanjutan program posdaya adalah faktor 

sosialisasi. 

4 Dwi 

Martantri,  

2016 

Peranan program pos 

pemberdayaan keluarga 

(posdaya) dalam 

penguatan kesejahteraan 

Keluarga di kabupaten 

bantul 

untuk mengetahui peranan program Posdaya dalam 

penguatan kesejahteraan keluarga di Desa Canden 

Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.. 

Penelitian kualitatif program Posdaya berperan dalam penguatan 

kesejahteraan keluarga di Desa Canden yang mencakup 

empat sektor utama yaitu: (a) bidang pendidikan dapat 

meningkatkan pendidikan sejak anak usia dini; (b) 

bidang kesehatan berperan sebagai motivator dan 

fasilitator kesehatan; (c) bidang ekonomi meningkatkan 

motivasi warga untuk mengembangkan kegiatan usaha; 

(d) bidang lingkungan dapat meningkatkan jiwa gotong 

royong serta pemanfaatan lingkungan sekitar. 
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No Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

5 Tri Yuhanda, 

2017.  

Kajian Evaluasi Tingkat 

Keberhasilan Pos 

Pemberdayaan Keluarga 

(POSDAYA) Pada 

tingkat kesejahtraan 

keluarga   Di Kecamatan 

Kroya Kabupaten 

Cilacap.  

Untuk mengetahui Tingkat Keberhasilan Program Posdaya 

Pada Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan Kroya, 

Kabupaten Cilacap. 

 

Metode penelitian 

survai mnggunakan 

gabungan deskriptif 

Kualitatif dan 

Kuantitatif 

program posdaya dapat berhasil meningkatkan tingkat 

kesejahteraan anggota posdaya di Kecamatan Kroya 

Kabupaten Cilacap. Tingkat keberhasilan posdaya 

dalam tingkat kesejahteraan keluarga di Kecamatan 

Kroya Kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori 

yang sebelum adanya posdaya  yaitu sejahtera I yaitu  

65,78% dan sedangkan pada kategori sesudah adanya 

posdaya yaitu sejahtera II 50% dan sejahtera III 

39,47%. Hal ini menunjukan tingkat kesejahteraan 

sebelum dan sesudah adanya posdaya, keluarga 

anggota posdaya pada kategori sejahtera  sudah dapat 

memenuhi kebutuhan hidup untuk pengajaran agama, 

sandang, pangan, papan. 

 

2
6
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I. Kerangka Pikir  

Berdasarkan landasan teori dapat menyusun kerangka pikir sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram Alir Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan (POSDAYA) Program-Program (POSDAYA) 

- Bidang Pendidikan  

- Bidang Kesehatan 

- Bidang Ekonomi 

- Bidang lingkungan  

Tingkat Kesejahteraan 

anggota Posdaya  

 

Evaluasi   

Tingkat Keberhasilan Posdaya 

 

 

Tingkat Keberhasilan Posdaya 

Pelaksanaan Program  

Kajian Evaluasi Tingkat..., Tri Yuhanda Vinolita Kusuma Putri, FKIP, UMP, 2017




