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Analisis situasi merupakan tahap 

pengumpulan data yang ditempuh  

sebelum merancang dan merencanakan 

program (Prijanto, 2010) 



 



Mendeskripsikan kebijakan potensial 

yang sedang terjadi 

Mendeskripsikan dan membandingkan 

kesiapan staf pelayanan jasa  dan fasilitas 

Mendeskripsikan kualitas perhatian yang 

diterima klien sesungguhnya 

Mengevaluasi dampak kualitas 

pelayanan yang diterima klien (Kurner, 

et. al, 1989)  

 



menggambarkan dan memahami 

masalah kesehatan secara jelas dan 

spesifik 

Sebagai bahan pertimbangan 

menentukan prioritas dan pilihan 

intervensi 

 



Gambaran Kondisi 

Masyarakat/sasaran 

Program  

Gambaran 

Sumber Daya 

yang dimiliki  

Prioritas Masalah 

Pilihan Intervensi 



 



 



 

Faktor Internal: 

Sumber Daya yang 
dimiliki 

Faktor Eksternal: 

Kondisi dan 
permasalahan yang 
ada di masy sasaran   



Sumber data: data yang digunakan 

sebagai dasar informasi analisis situasi 

Sumber data disesuaikan dengan apa 

yang dibutuhkan dalam analisis situasi 



No. Contoh Analisis 

Situasi 

Sumber Data 

1. Analisis Derajat 

(Masalah Kesehatan) 
a. Data primer: survei, observasi, dan 

wawancara 

b. Data sekunder: data dari 

puskesmas, data dari bidan, dan 

lain-lain 

2. Analisis Perilaku 

Kesehatan 
a. Data primer: survei, observasi, dan 

wawancara. 

3. Analisis Lingkungan 

Kesehatan 
a. Data primer: survei, observasi, dan 

wawancara. 

4. Analisis Faktor 

Hereditas dan 

Kependudukan 

a. Data sekunder: data profil balai 

desa, data profil kecamatan 

5. Analisis Program dan 

Pelayanan Kesehatan 
a. Data primer: survei, observasi, dan 

wawancara. 

b. Data sekunder: data dari 

puskesmas, dan data dari posyandu. 



1. Analisis Derajat Masalah Kesehatan 
• masalah kesehatan yang ada  
• penjelasan secara kuantitatif  
• penyebaran masalah menurut umur, 

tempat dan waktu 
• determinan masalah  
• penilaian dilakukan dengan 

membandingkan antara  indikator kesh 
dengan standar, cakupan dan target 
program kesehatan 



2. Analisis Perilaku Kesehatan  

Berkaitan dengan paradigma sehat-sakit 

Memberikan gambaran ttg pengetahuan, 

sikap, dan perilaku masyarakat berkaitan 

dengan kesehatan dan upaya kesehatan. 



3. Analisis Lingkungan Kesehatan  

 

Lingkungan 
Fisik 

Lingkungan 
Biologi 

Lingkungan 
Sosial 

Ekonomi 



4. Analisis Hereditas dan Kependudukan  

Menggunakan data demografis 

Manfaatnya:  

1. Sebagai denominator masalah 

kesehatan 

2. Sebagai prediksi beban upaya program 

kesehatan 

3. Sebagai prediksi masalah kesehatan 

yang akan dihadapi 



5. Analisis Program dan Pelayanan 

Kesehatan 

Analisis Input 
Analisis 

Output Upaya 
Kesehatan 

Analisis Peran 
serta 

Masyarakat 

Analisis 
Kebijakan 

Pembangunan 



Lingkungan: Fisik, 
Biologi, Kimiawi, 

Sosekbud 

Masyarakat: 
Angka kesakitan, 
angka kematian, 

perilaku 

Provider: 
Organisasi, 
manajemen, 

Kepemimpinan 

Bagan Logika segitiga Model Pelayanan 



Input Proses Output Outcome Impact 



1. INPUT 2. PROSES 

 Sasaran dan target sasaran, 

sumber daya (manusia, 

sarana obat, finansial, 

logistik,  teknologi) dan 

kebijaksanaan operasional 

yang ditetapkan 

 Kegiatan yang 

dilaksanakan sesuai 

dengan rencana (plan of 

action) 

하나 



3. OUTPUT 4. OUTCOME 

 Hasil langsung dari 

kegiatan yang telah 

dilaksanakan. Hasil 

langsung dinyatakan dalam 

satuan jumlah dan kualitas 

per satuan waktu. 

 Hasil antara atau tidak 

langsung yang bisa 

diamati, atau perubahan 

sikap atau akibatnya. Efek 

dibedakan atas: 

 a. Primary changes 

(pengetahuan dan afektif) 

dan behaviour changes 

(psikomotor atau perilaku) 

 b. Hasil lanjut atau efek 

lanjut dari out put 

둘 



5. IMPACT 

 Informasi yang dikaitkan 

dengan status kesehatan 

(hasil akhir atau jangka 

panjang), dan massalah 

kesehatan. Misalnya: 

penurunan jumlah  angka 

kesakitan 

 

셋 



Untuk mengetahui sebuah masalah 

melalui pendekatan sistem, dilihat pada 

OUTPUT  (Masalah terdapat pada Output) 

 Jika, terdapat masalah maka 

kemungkinan terdapat kekurangan pada 

INPUT ataupun PROSES  



Analisis SWOT adalah 

metode perencanaan strategis yang 

digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

(Strengths), kelemahan (Weaknesses), 

peluang (Opportunities), dan ancaman 

(Threats) 



Mengidentifikasi kondisi internal dan 
eksternal yang terlibat 

Menganalisis suatu kondisi dimana akan 
dibuat sebuah rencana 

Menyiapkan dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi dalam 
program 

Menyiapkan untuk menghadapi adanya 
kemungkinan dalam perencanaan 
pengembangan program  



1. Mengidentifikasi variabel yang berhubungan 
dengan organisasi atau perusahaan 

2. Mengklasifikasikan variabel internal atau eksternal 
3. Menentukan bobot  tiap variabel 
4. Menentukan skala atau rating tiap variabel. 
5. Menentukan nilai atau score dari setiap aspek 

SWOT atau TOWS 
6. Menghitung strength posture dan  competitive 

posture 
7. Menggambarkan ordinat pada kuadran SWOT atau 

TOWS untuk mengetahui posisi organisasi atau 
perusahaan 

8. Menentukan strategi dan solusi untuk organisasi 
atau perusahaan 

 





Kuadran  I : Progresif (S-O) 
organisasi dalam kondisi prima dan mantap 
Kuadran II: Diversifikasi Strategi (S-T) 
organisasi dalam kondisi mantap namun 

menghadapi sejumlah tantangan berat 
Kuadran III: Ubah Strategi (W-O) 
organisasi disarankan untuk mengubah 

strategi 
Kuadran IV: Strategi Bertahan (W-T) 
Kondisi internal buruk saat menghadapi 

ancaman dari luar 
 



ANALISIS SITUASI PROGRAM PKL 
DI DESA PATOKAN KECAMATAN 

BANTARAN KABUPATEN 
PROBOLINGGO 



Terima Kasih 



Stevie: Analisis Hereditas maksudnya 
seperti apa?? 

Sofi: 
Bu Maya: Sofi, Gambarkan pendekatan 

sistem?? 
Niha: Ketika outcome tidak sesuai analisis 

masalah, apakah perlu dilakukan analisis 
ulang?  

Niko: seberapa besar pengaruh SWOT 
thp intervensi di Desa Patokan??  

 



Problem an 

Decision an 

Potential Problem an, 

 

Perencanaan : 

1. Strategik, 3-5 tahun 

2. Operasional , 1 tahun 



Analisis Situasi=Cerminan Diri 

Kelompok 2 lanjutan kelompok 1 


