
i 

 

NGT (NOMINAL GROUP TECHNIQUE) / DELBEQ TECHNIQUE 

KELOMPOK 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Disusun oleh kelompok 2 : 

1. Eka Oktaviani R.  101111007 

2. Hermin Yulianti  101111017 

3. Ahmad Zamroni L.  101111027 

4. Nurul Hidayatul M.  101111036 

5. Aig Baladhika  101111063 

6. Ngasdianto    101111077 

7. Lira Yuanita  101111079 

8. Mohammad Ridwan A. 101111083 

9. Ajeng fauziah S. K.  101111092 

10. Faris Lazwar I.  101111104 

11. Oky Nor Sahana  101111105 

12. Yosi Dhemas L.  101111373 

 

 

 

 

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT 

UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SURABAYA 

2014 

 



ii 

 

DAFTAR ISI 

Halaman judul ....................................................................................................... i 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ii 

DAFTAR TABEL ................................................................................................. iii 

DAFTAR BAGAN ............................................................................................... iv 

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah .................................................................................. 2 

1.3 Tujuan .................................................................................................... 2 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ........................................................................... 3 

2.1 Pengertian Nominal Group Technique(NGT) ........................................ 3 

2.2 Tujuan .................................................................................................... 4 

2.3 Ketentuan pelaksanaan Nominal Group Technique(NGT) .................... 4 

2.4 Keuntungan dan Kekurangan Nominal Group Technique(NGT) .......... 4 

BAB III LANGKAH-LANGKAH NGT(NOMINAL GROUP TECHNIQUE) ..... 9 

3.1 Langkah-langkah Nominal Group Technique (NGT) ............................ 9 

BAB IV PEMBAHASAN STUDI KASUS .......................................................... 13 

BAB V KESIMPULAN ........................................................................................ 20 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Menentukan urutan dari tiga prioritas ..................................................... 12 

Tabel 2. Menentukan urutan dari dua prioritas ..................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DAFTAR BAGAN 

Bagan 1. Alur Pendekatan Sistem ......................................................................... 13 



1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Upayaperencanaan yang sistematistentunyadibutuhkan agar 

dapatmenghasilkanrencana program yang komprehensif dalam upaya 

peningkatan kualitas program kesehatan. Perencanaan ini menjadi suatu 

kegiatan penting dikarenakan kompleksdanberagamnyamasalah dibidang 

kesehatan. Sebagai alur pikir dalam pemecahan suatu masalah, langkah-

langkah pokok yang perlu dilakukan adalah mulaidarimelakukananalisis 

situasi, identifikasi masalah dan menetapkan prioritas, menetapkan tujuan, 

melakukan analisis untuk memilih alternatif kegiatan terbaik, dan menyusun 

rencana operasional. Kegiatan identifikasi masalah yang 

telahdilakukanakanmenghasilkan berbagai masalah kesehatan yang perlu 

untuk ditangani. Namun, olehkarena keterbatasan sumber daya baik biaya, 

tenaga, dan teknologi, maka tidak semua masalah tersebut dapat dipecahkan 

sekaligus.Masalah sendiri akan timbul apabila terdapat kesenjangan diantara 

harapan dan kenyataan.  

Berdasarkanhasil yang 

diperolehdarianalisissitusidanidentifikasimasalah yang ada, 

makaselanjutnyaperludilakukanpenentuanprioritasmasalah yang 

nantinyaakandilakukanintervensimelaluiperencanaan program kesehatan. 

Penentuanprioritasadalahsuatuusahauntukmendapatkansusunanbeberapatuju

anataumasalah yang diaturberurutanmenurutderajatpengutamaandan yang 

dipilihberdasarkankriteriaefisiensindankriterianilai. Salah satuteknik yang 

dapatdigunakanuntukmenentukanprioritasmasalahadalahdenganNominal 

Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique, yaitu proses 

dinamikakelompokuntukelicitingopinidanpengambilankeputusanuntukmeni

ngkatkanrasionalitasdankreativitasketikamenghadapisituasimasalah yang 

tidakterstruktur (Supriyanto dan Damayanti, 2007). 

Dalammelakukanmemimpindinamikakelompok, 

paraperencanakesehatanharusmempunyaikemampuanmemimpindinamikake
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lompok yang baik. Setelah masalah telah prioritaskan, harapannya diperoleh 

suatu masalah yang paling utama dan harus diselesaikan dengan tingkat 

urgensi masalah, kemampuan dari suatu organisasi, serta kriteria efektifitas 

dan efisiensi. 

1.2 RumusanMasalah 

1. ApapengertiandantujuanpenentuanprioritasmasalahmenggunakanNomina

l Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique? 

2. ApakeuntungandankerugianpenentuanprioritasmasalahmenggunakanNom

inal Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique? 

3. Bagaimanalangkah-langkahdanapasaja yang 

perludipersiapkandalammenentukanprioritasmasalahmenggunakanNomin

al Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique? 

4. BagaimanamengaplikasikanpenentuanprioritasmasalahmenggunakanNom

inal Group Technique (NGT) atauDelbeq Techniquedalamstudikasus? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahuipengertiandantujuanpenentuanprioritasmasalahmenggunakan

Nominal Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique. 

2. Mengetahuikeuntungandankerugianpenentuanprioritasmasalahmengguna

kanNominal Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique. 

3. Mengetahuilangkah-langkahdanapasaja yang 

perludipersiapkandalammenentukanprioritasmasalahmenggunakanNomin

al Group Technique (NGT) atauDelbeq Technique. 

4. Mengetahuicarauntukmengaplikasikanpenentuanprioritasmasalahmenggu

nakanNominal Group Technique (NGT) atauDelbeq 

Techniquedalamstudikasus 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   PengertianNominal Group Technique (NGT) 

Dalampelaksanaankegiatanorganisasikitatidakterlepasdaripentingnyas

ebuahperencanaan.Salah satuaspekperencanaansebagailangkah yang 

pertamaadalahmenentukanprioritasmasalah(problem 

priority).Seringkalikitamenemukanbanyakmasalahberdasarkan data yang 

didapat di lapangan, 

tetapikitaterbenturpadamasalahketerbatasanketersediaansumberdaya, 

keterbatasan, biaya, danketerbatasanwaktu. 

Sehinggamengharuskankitauntukberpikirmenentuanmasalahmana yang 

akankitaselesaikanterlebihdahulu. Salah 

satumetodeuntukmenentukanprioritasadalahNominal Group Technique 

(NGT). 

Nominal group technique (NGT) is a structured method for group 

brainstorming that encourages contributions from everyone. (Tague, 2004) 

Nominal Grup Technique merupakansuatumetodeterstruktur yang 

digunakanuntukmenggalilebihdalamkontribusisetiappeserta NGT. 

 

The nominal group technique (NGT) is a group problem solving process 

involving problem identification, solution generation, and decision making. 

(DelbecqdanVandeVen, 1971) 

 

NGT merupakan proses pencariansolusisebuahmasalah yang meliputi 

proses identifikasi, pencariansolusiumum, danpenetapankeputusan. 

NGT adalah salah satu quality tools yang bermanfaat dalam 

mengambil keputusan terbaik. Dalam quality management, metode ini dapat 

digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari solusi permasalahan, 

hingga memilih ide pengembangan produk baru. Sehingga, nantinya 

prioritas masalah inilah yang akan ditindaklanjuti dengan rencana 

intervensi. 
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Hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan NGT adalah ruang 

pertemuan yang cukup besar untuk menampung peserta, susunan duduk 

peserta NGT berbentuk letter U, papan tulis di ujung depan yang dilengkapi 

dengan spidol/marker, pensil, pulpen, selotip, kertas, hingga index card 

untuk tiap partisipan, serta rules (aturan) dan prosedur untuk 

mengimplementasikan NGT. 

2.2Tujuan 

 Tujuanpelaksanaan NGT adalahuntukmenentukanprioritasmasalah 

yang harusdiatasidenganmenyesuaikansumberdaya, keterbatasan, biaya, 

danketerbatasanwaktu yang ada . 

2.3KetentuanPelaksanaan Nominal Group Technique (NGT) 

Nominal Group Technique 

(NGT)dilaksanakanuntukmencegahdominasidiskusiolehsatu orang, 

mendorongsemakinbanyakanggotakelompok yang 

pasifuntukturutberpartisipasidalamdiskusi, 

danhasildalamrangkaiandiprioritaskansolusiataurekomendasiatsidentifikasi

masalah yang ditemukan di lapangan. 

2.4KeuntungandanKekurangan Nominal Group Technique (NGT) 

KeuntunganNGT : 

1. Banyak ide yang dihasilkan 

Setiap peserta yang mengikuti nominal group technique diberi 

kesempatan untuk menuliskan idenya dalam kertas. Hal itu membuat ide 

yang dihasilkan akan semakin banyak daripada peserta mengemukakan 

secara langsung. Peserta bisa menuliskan lebih dari satu ide, mereka akan 

lebih mudah untuk menuliskan ide salam secarik kertas. Setiap peserta 

diberi keleluasaan untuk menuliskan apa yang ada dalam pikirannya 

dalam kertas tersebut. Ide yang disampaikan oleh peserta diawali dengan 

penyampaian masalah yang dihadapi oleh peserta. Kemudian tentang 

eksplorasi solusi dari setiap peserta. Setelah itu diskusi atau voting untuk 

penetapan prioritas masalah. 

2. Berguna untuk mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi solusi dan 

menetapkan prioritas. 
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Rangkaian Nominal Group Technique bermanfaat untuk mengidentifikasi 

semua masalah yang ada. Setiap peserta akan menyampaikan setiap 

masalah yang mereka hadapi dalam secarik kertas. Semua hasil yang 

ditulis sehingga dapat diperoleh berbagai masalah yang ada. 

Berdasdarkan hasil dari pendapat setiap peserta dapat dilakukan 

identifikasi masalah yang ada. 

Selanjutnya peserta dapat diintruksikan untuk menulis solusi yang 

mungkin dapat dilakukan untuk masalah yang ada sesuai dengan 

pendapatnya sendiri. Kemungkinan setiap peserta mempunyai minimal 

satu solusi untuk masalah yang mereka tuliskan. Peserta menulis masalah 

yang merekahadapi, maka mereka juga pasti mempunyai pendapat untuk 

memecahkan masalah tersebut. Satu peserta memiliki satu solusi, maka 

akan diperoleh banyak solusi. 

Menetapkan suatu prioritas harus melalui kesepakatan bersama. Priritas 

yang dihasilkan akan dapat mencerminkan apa yang benar terjadi dalam 

masyarakat. 

3. Mendorong semua orang untuk berkontribusi dan mencegah orang dari 

mendominasi diskusi. 

Setiap peserta diberikan porsi yang sama, sehingga tidak ada pihak ynag 

mendominasi dalam kegiatan ini. Setiap peserta mempunyai kontribusi 

yang sama dalam kegiatan Nominal Group Technique. Setiap peserta 

mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan masalah melalui 

kertas. Setiap peserta mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan 

solusi melalui kertas. Serta setiap peserta juga mempunyai hak yang 

sama untuk menentukan prioritas masalah. Penggunaan kertas sebagai 

media untuk mengemukakan pendapat dapat mencegah salah satu peserta 

untuk mendominasi diskusi.  

4. Menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari kelompok.  

Nominal Group Technique menganggap setiap peserta adalah sama. 

Meskipun setiap peserta mempunyai latar belakang yang berbeda 

didalam Nominal Group Technique mereka adalah sama. Latar belakang 

pendidikan yang tinggi atau rendah tidak diperhitungkan. Latar belakang 
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ekonomi kelas atas atau kelas bawah juga tidak diperhitungkan. Semua 

peserta dianggap sama, semua bebas mengemukakan pendapat. Tidak 

ada yang berhak mendominasi dengan alasan apapun 

5. Melibatkan setiap anggota kelompok dalam proses pengambilan 

keputusan.  

Semua anggota terlibat dalam setiap tahapan kegiatan Nominal Group 

Technique. Terutama untuk penentuan prioritas masalah setiap peserta 

harus ikut mengemukakan pendapat,. Inti dari kegiatan ini adalah untuk 

menentukan prioritas masalah, sehingga setiap peserta harus terlibat 

dalam pengambilan keputusan. Fasilitator tidak bisa begitu saja 

mengambil keputusan, meskipun sudah ahli dalam bidangh tersebut. 

Pendapat dari setiap peserta harus didengar dan pengambilan keputusan 

dilakukan bersama. 

6. Setiap orang yang berbeda menunjukkan berbagai perspektif dan 

prioritas yang berbeda. 

Setiap peserta yang terlibat mempunyai latar belakang yang berbeda 

beda, baik dari segi pendidikan, ekonomi maupun sosial dan budaya. 

Perbedaan latar belakang membuat pola pikir dan presepsi setiap orang 

berbeda. Hal inilah yang akan dapat memperkaya maslah yang muncul 

maupun solusi yang ditawarkan. Peserta akan memberikan berbagai 

alternative pilihan yang dapat menguntungkan. Begitupun untuk 

menentukan prioritas masalah akan sangat terpengaruhi dari setiap latar 

belakang peserta. Setiap orang mempunyai maslaah yang berbeda yang 

menurut mereka penting untuk dijadikan suatu prioritas. 

7. Gagasan tertulis mendorong komitmen para peserta mengambil bagian 

dalam aksi yang direncanakan.  

Melibatkan setiap peserta untuk menulis setiap gagasan yang mereka 

punyai akan membuat peserta merasa terlibat dalam masalah tersebut. 

Peserta menulis apa yang mereka harapkan dapat dijadikan prioritas 

masalah dan diselesaikan. Sehingga mereka akan dengan sukarela 

melibatkan diri untuk membantu/ mengambila bagian dalam kegiatan 
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selanjutnya. Mereka merasa mempunyai andil untuk memperbaiki 

masalah yang nantinya jadi prioritas. 

8. Membutuhkan hanya satu fasilitator terampil.  

Nominal Group Technique hanya membutuhkan sedikit sumber daya. 

Fasilitator yang dibutuhkan dalam NGT hanya satu orang yang meimpin 

diskusi sekaligus memberikan instruksi. Fasilitator bertanggungjawab 

atas keberlangsungan kegiatan Nominal Group Technique. 

KekuranganNGT : 

1. Mengasumsikan setiap peserta bisa membaca dan menulis 

Asumsi setiap peserta bisa membaca dan menulis bukanlah suatu 

keputusan yang tepat. Setiap orang mempunyai latar belakang pendidikan 

yang berbeda, apalagi jika NGT dilakukann dimasyarakat desa. Tidak 

semua orang bisa membaca dan menulis, jika ada salah satu peserta ynag 

tidak bisa menulis dan membaca maka diapstikan NGT tidak bisa 

berjalan dengan baik dan lancar bahkan akan banyak hambatan. 

2. Anggota kelompok harus membuat diri mereka tersedia untuk waktu 

yang diperlukan. 

Nominal Group Technique dengan mekanisme yang sudah ditentukan 

membutuhkan waktu yang relatif lama. Setiap peserta harus menulis 

gagasan, sebelum itu setiap peserta harus berpikir terlebih dahulu untuk 

menuliskan gagasan mereka. Butuh waktu yang lama untuk memastikan 

Nominal Group Technique berjalan dengan baik. 

3. Ide-ide dapat sakit informasi atau tidak praktis  

Ide harus dijelaskan bahwa proses yang dilakukan dalam arti hipotetis 

tetapi merupakan masalah realistis yang membutuhkan solusi yang 

realistis. Setiap peserta harus mempunyai ide yang realistis dengan 

kondisi disekitar mereka. Terkadang muncul berbagai ide yang bagus 

tapi tidak realistis untuk diterapkan dilingkungan mereka. 

4. Teknik Kelompok Nominal menjadi sukses mereka yang berwenang 

harus menerima kesimpulan mereka atau mereka harus berpartisipasi 

dalam kegiatan itu sendiri.  
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Tidak semua peserta akan menerima apa yang menjadi kesepakatan 

dalam Nominal Group Technique. Jika hal tersebut terjadi akan membuat 

peran dari peserta lain akan kurang. Mereka yang sepakat akan ikut 

berperan dalam kegiatan, tetapi untuk mereka yang tidak sepakat akan 

mengurangi perannya dalam kegiatan. Peserta yang seharusnya 

mempunyai wewenang lebih untuk menjalankan kegiatan justru tidak 

terlibat itu akan sangat mempengaruhi kegiatan yang akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

BAB III 

LANGKAH-LANGKAH NGT(NOMINAL GROUP TECHNIQUE) 

 

3.1Langkah-langkah Nominal Group Technique (NGT) 

Langkah-langkah dalam melakukan NGT menurut CDC (2006) antara lain: 

1. Generating Ideas 

Moderator menyajikan pertanyaan atau masalah dalam bentuk tertulis 

dan membacakan pertanyaan pada kelompok. Moderator mengarahkan 

untuk menulis ide-ide dalam pernyataan singkat dan bekerja sendiri tanpa 

suara. Setiap orang menghasilkan ide-ide dan menuliskannya. 

2. Recording Ideas 

Anggota kelompok terlibat dalam sesi umpan balik Round-Robin untuk 

merekam setiap gagasan (tanpa perdebatan pada saat ini). Moderator 

menulis ide dari anggota kelompok pada flip chart yang terlihat oleh 

seluruh kelompok untuk meminta ide lain dari anggota kelompok 

berikutnya, dan seterusnya. Tidak perlu untuk mengulang ide-ide namun, 

jika anggota kelompok percaya bahwa ide lain tersebut memberikan 

penekanan yang berbeda atau variasi, jangan ragu untuk 

memasukkannya. Lanjutkan sampai ide-ide semua anggota 'telah 

didokumentasikan.  

3. Discussing Ideas 

Setiap ide direkam kemudian dibahas untuk menentukan kejelasan dan 

pentingnya ide-ide tersebut. Untuk setiap ide, moderator bertanya, 

"Apakah ada pertanyaan atau komentar anggota kelompok tentang ide 

ini?" Langkah ini memberikan kesempatan bagi anggota untuk 

mengungkapkan pemahaman mereka tentang ide tersebut. Pencipta ide 

tidak perlu merasa berkewajiban untuk mengklarifikasi atau menjelaskan 

ide tersebut.  
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4. Voting on Ideas 

Individu suara pribadi untuk memprioritaskan ide-ide. Suara yang 

dihitung untuk mengidentifikasi ide-ide yang dinilai paling tinggi oleh 

kelompok secara keseluruhan. Moderator menetapkan kriteria apa yang 

digunakan untuk memprioritaskan ide-ide. Untuk memulai, setiap 

anggota kelompok memilih lima ide yang paling penting dari daftar 

kelompok dan menulis satu ide pada setiap kartu indeks. Selanjutnya, 

setiap anggota meranking lima ide yang dipilih dengan yang paling 

penting menerima ranking 1, dan yang paling tidak penting menerima 

peringkat 5. 

Setelah anggota meranking dalam urutan prioritas, moderator 

menciptakan tally sheet pada flip chart, yang sesuai dengan ide-ide dari 

Round-Robin. Moderator mengumpulkan semua kartu dari peserta dan 

meminta salah satu anggota kelompok untuk membaca nomor ide masing-

masing, kemudian moderator menuliskannya pada lembar tally. Ide-ide 

dinilai paling tinggi oleh semua anggota kelompok adalah ide yang paling 

disukai dalam menanggapi pertanyaan arau masalah yang diajukan oleh 

moderator. 

Menurut Supriyanto dan Nyoman (2007) menjelaskan bahwa langkah-

langkah dalam melakukan NGT sebagai berikut: 

1. Nominal Group Activity (Silent Generation of Ideas in writing) 

Peserta diminta untuk menuliskan masalah pada from NGP dengan tanpa 

suara. Masalah boleh ditulis sebanyak-banyaknya. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh ketua/moderator: 

a. Peserta diminta memikirkan kembali apa yang telah selesai ditulis. 

b. Menggunakan sanksi bagi mereka yang berbicara atau mengacaukan 

jalannya proses. 

c. Peserta yang telah selesai menulis tidak diperkenankan memengaruhi 

peserta yang lain. 

2. Recorded Round Robin Procedur (Round Robin Listing Of Ideas On Flip 

Chart) 
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Ketua atau moderator akan menuliskan semua ide dari form NGT pada 

sebuah flip chart (tanpa form NGT dikumpulkan). Setiap peserta diminta 

untuk menyampaikan atau membacakan ide yang telah ditulis pada form 

NGT, untuk ditulis pada kertas flip chart. Sebaiknya setiap peserta 

menyampaikan satu ide saja dulu (ide yang lain disimpan), agar 

memberikan kesempatan pada peserta yang lain. Bagi peserta yang 

mendapat kesempatan menyampaikan ide, tetapi ide yang ingin 

disampaikan sudah disampaikan oleh peserta lain maka peserta tersebut 

dapat menyatakan PAS, kemudian lanjutkan dengan peserta berikutnya. 

Hal ini diulang lagi pada peserta pertama (jika masih punya ide yang 

belum tersampaikan) sampai semua ide telah tertulis pada kertas flip 

chart. 

Hal-hal yang perlu diperhatikan ketua/moderator: 

a. Pencatat tidak diperkenankan untuk mengklarifikasi, menambah, atau 

mengurangi ide peserta. 

b. Hindarkan diskusi setiap ide yang ditulis. 

c. Peserta diperkenankan engacungkan tangan apabila ada duplikasi ide. 

3. Diskusi (Serial Discussion Of Ideas) 

Tahap ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mendiskusikan ide-

ide yang telah ditulis pada kertas flip chart, dengan pedoman diskusi 

sebagai berikut: 

a. Peserta diminta mendiskusikan ide-ide yang telah ditulis untuk 

mengklarifikasi (minta penjelasan maksud dari ide). Ketua/moderator 

meminta peserta yang menyampaikan ide tersebut memberikan 

penjelasan tanpa ada argumentasi. 

b. Hindarkan penggabungan atau penghilangan salah satu ide. 

c. Ide yang luas atau abstrak dirumuskan untuk menjadi lebih spesifik. 

4. Voting Priority 

a. Listing dan penentuan ranking 

Setiap peserta diminta membuat daftar ide-ide yang paling penting 

dari yang ada pada kertas 3x5 cm dengan ditulis nomor ide atau uraian 

idenya. Sebaiknya pilih kurang dari 5 ide (umunya 2 atau 3 ide). 
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Kemudian kertas dikumpulkan, diserahkan pada pencatat dan 

dituliskan pada kertas flip chart. Hasil yang diharapkan adalah 

mempertajam fokus masalah, sehingga mempermudah dalam 

penyusunan prioritas, jumlah ide yang perlu disusun menurut urutan 

pentingnya masalah sudah dapat ditentukan atas dasar kesepakatan 

bersama. Misal disepakati 3 atau 5 masalah/ide yang mempunyai 

jumlah pemilih terbanyak dan hasil yang menunjukkan prioritas 

pertama adalah lingkungan kelas yang gaduh, prioritas kedua adalah 

mahasiswa sering tidak siap mengikuti perkuliahan dan prioritas 

ketiga adalah jam kuliah sering tidak tepat.  

b. Penetuan ranking kedua 

Dari ketiga prioritas ide dapat dilanjutkan dengan meminta peserta 

melakukan ranking ulang terhadap ketiga prioritas ide tersebut. ide 

yang penting diberi nilai terendah (nilai 1) dan ide yang tidak penting 

diberi nilai tertinggi (nilai 3), sesuai dengan jumlah ide yang akan 

disusun menurut prioritasnya. Kumpulkan hasilnya, dan tulis pada 

kertas flip chartdan sajikan hasil akhir NGT yang berupa urutan 

prioritas. 

Tabel 1. Menentukan urutan dari tiga prioritas 

No. Masalah Jumlah Pemilih Prioritas 

1. Mahasiswa sering tidak 

siap saat mengikuti 

kuliah 

1,1,1,1,1,1 

2,2,2,2 

3,3 = 12 

I 

2. Lingkungan kelas gaduh 1,1,1,1 

2,2,2,2,2,2 

3,3 = 12 

II 

 

3. Jam kuliah sering tidak 

tepat 

1,1 

2 

3,3,3,3,3,3,3,3,3 = 12 

III 

 

5. Diskusi Hasil (Discussion of Vote) 

Mendiskusikan hasil prioritas yang telah dilakukan untuk mendapatkan 

komentar, masukan untuk mencapai kesepakatan bersama. Apabila ada 

yang masih belum puas maka tahap 4 bisa diulang kembali pada tahap 6. 

Apabila urutan prioritas sudah disepakati, maka proses NGT selesai dan 

hasil kesepakatan tersebut menjadi keputusan final.  
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6. Silent Rerank and Rate of Priorities 

Tahap ini digunakan apabila hasil pada tahap 5 masih belum 

mendapatkan kesepakatan. Urutan prioritas tahap ini adalah final. 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN STUDI KASUS 

 

Ketika menyusun sebuah perencanaan, kita membutuhkan pendekatan 

sistem untuk lebih memahami perencanaan yang akan kita buat. Jika 

digambarkan, alur pendekatan sistem adalah sebagai berikut: 

 

 

Bagan 1. Alur Pendekatan Sistem 

Pada tahap input dan proses, pembuat perencanaan harus mempunyai  

indikator-indikator yang telah mereka susun. Sehingga diharapkan ada 

upaya di tahap proses yang mendukung tercapainya output dan outcome 

yang diharapkan. Namun dari setiap upaya yang telah dilaksanakan, 

biasanya akan muncul sebuah ketidakseimbangan antara harapan dan 

kenyataan, itulah yang disebut dengan masalah. Masalah akan muncul dan 

terlihat pada tahap output, outcome, serta impact. 

Pada studi kasus yang telah dibuat, yaitu tentang sistem pengelolaan 

sampah di RW 03 (Perum Kertas Leces) Desa Banjar Sawah Kecamatan 

Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, ditemukan beberapa masalah yang 

timbul pada tahap output, outcome, dan impact. Masalah tersebut muncul 

akibat adanya ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi 

di kelompok. Indikator yang kelompok harapkan adalah terlaksananya 

program bank sampah organik dan pengolahan pupuk kompos. Namun pada 

tahap proses, upaya yang dilakukan masyarakat belum maksimal. Sehingga 

hal tersebut memuncul masalah di tahap output, outcome, dan impact. 

Ketika hendak melakukan pemecahan masalah dari studi kasus 

tersebut, tim pembuat perencanaan dapat melakukan NGT (Nominal Group 

Thecnique) untuk memprioritaskan masalah  yang dirasa butuh penanganan 

INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME IMPACT 
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segera. Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa NGT bertujuan 

untukmenentukanprioritasmasalah yang 

harusdiatasidenganmenyesuaikansumberdaya, keterbatasan, biaya, 

danketerbatasanwaktuyang ada. Simulasi langkah-langkah dalam 

penyusunan prioritas tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Introduction 

Tahap ini fasilitator membuka sesi NGT 

Fasilitator :Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, saya mengucapkan 

terimakasih atas kehadirannya. Sebelumnya, perkenalkan 

nama saya Asmar, di sini saya sebagai fasilitator yang 

akan memimpin jalannya  NGT. Tujuan dari diadakannya 

NGT  adalah untuk memprioritaskan masalah yang terjadi 

di RW 03 (Perum Kertas Leces) Desa Banjar Sawah 

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo. Setelah 

melakukan prioritas masalah, selanjutnya kita akan 

menentukan upaya yang dapat menjadi solusi untuk 

masalah tersebut. Sebelumnya saya akan membacakan 

peraturan yang harus dipatuhi Bapak dan Ibu selama 

proses pelaksanaaan NGT. Selama proses penulisan ide 

atau masalah berlangsung dimohon kepada seluruh peserta 

NGT untuk tidak saling mempengaruhi atau saling 

berdiskusi dan bagi yang melanggar maka akan diberikan 

sanksi. Pada akhir sesi ini, seluruh peserta NGT wajib 

meranking masalah yang sekiranya perlu mendapat 

penanganan segera. Sebelum sesi ini kita mulai, apakah 

ada yang ditanyakan? 

Peserta : Tidak mas, mari kita mulai sesi NGT ini 

Fasilitator : Baiklah pak, bu, mari kita mulai diskusi ini. 

 

b. Generating Ideas 

Pada sesi ini, peserta diminta untuk menuliskan masalah pada kertas  

dengan tanpa suara dan  masalah boleh ditulis sebanyak-banyaknya. 
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Co fasilitator : (Membagikan kertas untuk menuliskan ide atau masalah 

kepada seluruh peserta) 

Peserta : (menuliskan seluruh ide/masalah secara independen, tidak 

ada diskusi) 

c. Recorded Round Robin Procedur (Round Robin Listing Of Ideas On Flip 

Chart) 

Fasilitator : Pada sesi ini, silahkan Bapak dan Ibu  mengutarakan 

semua ide yang sudah ditulis secara bertahap. Maksud 

secara bertahap adalah setiap peserta menyampaikan satu 

idenya terlebih dahulu dan diikuti peserta lainnya secara 

bergantian. Proses ini terus berlangsung hingga seluruh ide 

yang sudah ditulis disampaikan. Selanjutnya,  saya akan 

mencatatnya di flip chart agar semua peserta bisa melihat. 

Namun, apabila Bapak dan Ibu memiliki ide yang sama, 

silahkan untuk bilang PAS dan saya tidak akan menulis 

ide yang sama tersebut. Bagaimana, apakah ada yang 

ditanyakan? 

Peserta 1 : Tidak Mas, ide saya berhubungan dengan masalah “Bank 

Sampah Organik Dan Pengolahan Pupuk Kompos” adalah 

warga masih belum sadar akan pentingnya kebersihan 

lingkungan, selain itu juga masih sibuk bekerja, sehingga 

mereka tidak punya banyak waktu untuk membersihkan 

lingkungan sekitar rumahnya. 

Fasilitator : Baiklah pak, saya akan mencatatnya. Silahkan untuk 

yang lain bisa diutarakan idenya 

Peserta 2 : Menurut saya permasalahan di Desa ini adalah belum 

tersedianya TPS, sehingga banyak warga yang mengelola 

sampahnya dengan dibakar. 

Peserta 3 : Iya mas, belum tersedia TPS, sehingga banyak warga 

membakar sampahnya. 

Peserta 4 : Ide saya berhubungan dengan belum adanya saluran 

pembuangan air limbah.  
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Fasilitator : Baiklah, apakah ada ide lain lagi? 

Peserta 5 : Menurut saya, sebagian besar warga disini memakai 

vetsin ketika memasak, bahkan hampir dalam setiap menu 

makanan yang dimasak ditambah dengan vetsin. 

Peserta 6 : Mas, ide saya berkaitan dengan pengelolaan sampah, 

dimana dulu sebenarnya sudah ada program Bank Sampah 

Organik, namun dalam pelaksanaannya terdapat banyak 

kendala sehingga menyebabkan program Bank Sampah 

tersebut tidak berjalan. 

Peserta 7 : Ide saya sama mengenai pengelolaan Bank Sampah 

Samsun yang hanya mengelola sampah-sampah organik 

saja. Jadi untuk sampah anorganik belum mendapat 

perlakuan. Kami hanya menjualnya saja ke tengkulak 

Peserta 8 : Kalau saya berpendapat, permasalahan yang ada di Desa 

ini adalah mengenai kebiasaan warga dalam merokok, 

dimana warga merokok di sembarang tempat misalnya di 

dalam rumah dengan tanpa mempedulikan orang lain di 

sekitarnya. 

Fasilitator : Silahkan jika masih ada ide yang ingin disampaikan, saya 

akan menulisnya. Kemudian kita akan mendiskusikannya 

dan merankingnya secara bersama - sama 

Peserta 9 : PAS, karena ide saya sama yaitu mengenai macetnya 

program Bank Sampah Samsun.  

Peserta 10 : PAS, ide saya sama yaitu berkaitan dengan program 

Bank Samsun yang kurang berjalan dengan lancar. 

Fasilitator : Apakah ada ide yang belum disampaikan ? 

Peserta 9 : Saya kira semua ide sudah Anda tulis. 

Fasilitator  : Baik, mari kita ke sesi selanjutnya. 

(Semua ide sudah disampaikan dan ditulis pada flip chart) 

d. Discussing Ideas 

Fasilitator : Pada sesi ini akan dilakukan diskusi semua ide yang 

sudah ditulis di flip chart. Jadi setiap ide yang sudah 
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ditulis akan didiskusikan secara bersama. Silahkan bagi 

Bapak dan Ibu yang kurang paham mengenai ide yang 

ditulis bisa mengangkat tangan dan bertanya, supaya 

peserta yang menyampaikan ide tersebut bisa memberikan 

penjelasan tanpa ada argumentasi. Bagaimana Bapak Ibu 

apa ada yang ingin ditanyakan ? 

Peserta 4 : Saya ingin bertanya mengenai permasalahan program 

Bank Sampah. 

Peserta 6 : Iya Mas, jadi  intinya masalah yang ada di daerah kami 

ini mengenai pengelolaan pupuk kompos dan bank 

sampah. Warganya banyak yang bekerja di luar desa, 

sehingga sedikit waktu mereka untuk berada di rumah. Hal 

itu  yang menyebabkan kerja bakti susah dilaksanakan di 

daerah kami. Selain itu tidak tersedianya TPS 

menyebabkan warga membakar sampah mereka. Semakin 

sering sampah mereka terkumpul, semakin sering pula 

pembakaran sampah dilakukan. 

Peserta 7 : Saya ingin menambahi juga mas, kami juga 

membutuhkan adanya pelatihan kerajinan tangan tersebut, 

sehingga bisa dijual untuk menambah penghasilan kami 

ataupun kas desa.  Sehingga, dana tersebut nanti bisa 

dipakai untuk pengembangan bank sampah tersebut. 

Sebenarnya kami  ingin bisa mengolah sampah organik 

dan anorganik, meskipun sampah tersebut tidak kami jual, 

setidaknya kami bisa menggunakannya sendiri. Sehingga 

bisa meminimalkan pengeluaran untuk biaya pembelian 

pupuk. 

Peserta 1 : Menurut saya pelaksanaan program Bank Sampah 

terkendala karena kurangnya koordinasi antar petugas 

yaitu antar perangkat RW dengan perangkat RT atau antar 

perangkat RT, dan juga pengawasan dari perangkat RW 

belum berjalan dengan baik. 
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Peserta 9 : Menurut saya macetnya program Bank Sampah terkait 

dengan belum tersedianya TPS. Mengenai TPS 

sebenarnya sudah pernah melakukan advokasi kepada 

pihak BLH, namun belum ada tanggapan. 

(Setelah semua ide didiskusikan) 

Fasilitator : Apakah Bapak dan ibu sudah paham terhadap gambaran 

semua permasalahan yang tercatat di flip chart? 

Semua Peserta : Sudah mas 

 

e. Voting And Ranking On Ideas 

Fasilitator : Pada sesi terakhir ini, Silahkan Bapak dan Ibu memilih 2 

ide yang Bapak dan Ibu anggap penting atau 

membutuhkan penanganan segera. (Peserta memperoleh 

kertas untuk menulis ide, dimana satu kertas untuk satu 

ide). Setelah menentukan 2 ide, silahkan kertas 

dikumpulkan dan hasilnya akan ditulis di flip chart. 

(Diperoleh hasil prioritas pertama adalah Program Bank 

Sampah dan Pengelolaan Pupuk Kompos dan Prioritas 

kedua adalah SPAL). 

(Peserta mendapat kertas untuk memberi rangking kedua). 

Dari kedua prioritas masalah tersebut, silahkan Bapak dan 

Ibu memberi ranking, dimana ide yang dianggap penting 

diberi nilai  2 dan ide yang tidak penting diberi nilai 1. 

Setelah itu semua kertas dikumpulkan unbtuk ditulis pada 

kertas flip chart dan sajikan hasil akhir NGT yang berupa 

urutan prioritas. (Diperoleh hasil prioritas pertama adalah 

Program Bank Sampah dan Pengelolaan Pupuk Kompos) 
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Tabel 2. Menentukan urutan dari dua prioritas 

No. Masalah Jumlah Pemilih Prioritas 

1. Program Bank Sampah 

dan Pengelolaan Pupuk 

Kompos 

1,1,1,2,2,2,2,2,2,2 = 10 I 

2. SPAL 1,1,1,1,1,1,1,2,2,2=10 II 

 

 

f. Diskusi Hasil (Discussion of Vote) 

Pada tahap ini dilakukan diskusi hasil prioritas yang telah dilakukan yaitu 

Program Bank Sampah dan Pengelolaan Pupuk Kompos untuk 

mendapatkan komentar dan masukan untuk mencapai kesepakatan 

bersama. Dan semua peserta sepakat bahwa masalah yang perlu 

mendapat prioritas penanganan/intervensi adalah program Bank Sampah 

dan Pengelolaan Pupuk Kompos 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

NGT adalah salah satu quality tools yang bermanfaat dalam 

mengambil keputusan terbaik. Dalam quality management, metode ini dapat 

digunakan untuk berbagai hal, mulai dari mencari solusi permasalahan, 

hingga memilih ide pengembangan produk baru. Sehingga, nantinya 

prioritas masalah inilah yang akan ditindaklanjuti dengan rencana 

intervensi. 

Langkah – langkah dalam mengimplementasikan NGT : 

a. Introduction 

b. Generating Ideas 

c. Sharing & Recording Ideas 

d. Discussing Ideas 

e. Voting and Ranking on Ideas 

KeuntunganNGT : 

1. Banyak ide yang dihasilkan 

2. Bergunauntukmengidentifikasimasalah, 

mengeksplorasisolusidanmenetapkanprioritas. 

3. Mendorongsemua orang untukberkontribusidanmencegah orang 

darimendominasidiskusi.  

4. Menjadikanpesertaadalahanggota yang samadarikelompok.  

5. Melibatkansetiapanggotakelompokdalam proses pengambilankeputusan.  

6. Setiap orang yang berbedamenunjukkanberbagaiperspektifdanprioritas 

yang berbeda. 

7. Gagasantertulismendorongkomitmenparapesertamengambilbagiandalama

ksi yang direncanakan.  

8. Membutuhkanhanyasatufasilitatorterampil. 

KekuranganNGT : 

1. Mengasumsikansetiappesertabisamembacadanmenulis 

2. Anggotakelompokharusmembuatdirimerekatersediauntukwaktu yang 

diperlukan. 
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3. Ide-ide dapatsakitinformasiatautidakpraktis 

4. TeknikKelompok Nominal menjadisuksesmereka yang 

berwenangharusmenerimakesimpulanmerekaataumerekaharusberpartisip

asidalamkegiatanitusendiri 
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