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Latar Belakang Masalah 

 Program kesehatan yang baik dan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat tentu butuh perencanaan 

yang sistematis 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleks dan beragamnya masalah di 

bidang kesehatan 

Keterbatasan sumber daya 

Penentua

n prioritas 

masalah  



Pengertian Nominal Group Technique 

(NGT) 

Nominal group technique (NGT) is a structured 

method for group brainstorming that encourages 

contributions from everyone. (Tague, 2004) 

 

Nominal Grup Technique merupakan suatu 

metode terstruktur yang digunakan untuk 

menggali lebih dalam kontribusi setiap peserta 

NGT. 

 



The nominal group technique (NGT) is a group 

problem solving process involving problem 

identification, solution generation, and decision 

making. (Delbecq dan VandeVen, 1971) 

 

NGT merupakan proses pencarian solusi sebuah 

masalah yang meliputi proses identifikasi, pencarian 

solusi umum, dan penetapan keputusan 



(*) dengan menyesuaikan sumber daya, keterbatasan, 

biaya, dan keterbatasan waktu  

prioritas 

masalah 

untuk 
rencana 

intervensi. (*) 

NGT adalah salah 
satu quality tools 

yang bermanfaat 
dalam mengambil 

keputusan terbaik 

quality 

management:  

1) Solusi 
permasalahan 

 2) Memilih ide 
pengembangan 

produk baru.  



KEUNTUNGAN NGT 

1. Banyak ide yang dihasilkan 

2. Berguna untuk mengidentifikasi masalah, 

mengeksplorasi solusi dan menetapkan prioritas. 

3. Mendorong semua orang untuk berkontribusi dan 

mencegah orang dari mendominasi diskusi.  

4. Menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari 

kelompok.  

5. Melibatkan setiap anggota kelompok dalam proses 

                          pengambilan keputusan.   

 



6. Setiap orang yang berbeda menunjukkaN 

      berbagai perspektif dan prioritas yang 

      berbeda. 

7. Gagasan tertulis mendorong komitmen para 

      peserta mengambil bagian dalam aksi yang 

      direncanakan.  

8. Membutuhkan hanya satu fasilitator 

                  terampil. 



KEKURANGAN NGT 

1. Mengasumsikan setiap peserta bisa membaca dan 

menulis 

2. Anggota kelompok harus membuat diri mereka 

tersedia untuk waktu yang diperlukan. 

3. Ide-ide dapat sakit informasi atau tidak praktis  

4. Teknik Kelompok Nominal menjadi sukses mereka 

yang berwenang harus menerima kesimpulan 

mereka atau mereka harus berpartisipasi dalam 

                          kegiatan itu sendiri.  



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: 

• Peserta diminta memikirkan kembali apa yang telah 
selesai ditulis. 

• Menggunakan sanksi bagi mereka yang berbicara atau 
mengacaukan jalannya proses. 

• Peserta yang telah selesai menulis tidak diperkenankan 
memengaruhi peserta yang lain. 



Cont’d 

2. Recorded Round Robin Procedur (Round Robin Listing 

Of Ideas On Flip Chart) 

Ketua atau moderator akan menuliskan semua ide dari 

form NGP pada sebuah flip chart (tanpa form NGT 

dikumpulkan). 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: 

• Pencatat tidak diperkenankan untuk mengklarifikasi, 

menambah, atau mengurangi ide peserta. 

• Hindarkan diskusi setiap ide yang ditulis. 

• Peserta diperkenankan engacungkan tangan apabila 

ada duplikasi ide. 

Cont’d 



Cont’d 
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: 

• 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. 

• Hindarkan penggabungan atau penghilangan salah satu 

ide. 

• Ide yang luas atau abstrak dirumuskan untuk menjadi 

lebih spesifik 



Cont’d 

4. Voting Priority 

a. Listing dan penentuan ranking 

• Setiap peserta diminta membuat daftar ide-ide yang 
paling penting dari yang ada pada kertas  

• 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 

 



Cont’d 

b. Penetuan ranking kedua 

• Dari prioritas ide yang telah didapatkan, 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 hasinya, dan tulis pada kertas flip chart dan 

sajikan hasil akhir NGP yang berupa urutan prioritas. 

 



Cont’d 

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 

NGP selesai dan hasil kesepakatan tersebut menjadi 

keputusan final.  

 



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. 

 

Cont’d 



SIMULASI 



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 NGT 
Menurut Supriyanto dan Nyoman (2007) : 

1. Nominal group activity (Silent generation of ideas in 

writing) 

2. Recorded round robin procedour (Round robin 

listing of ideas on flip chart) 

3. Diskusi (Serial discussion of ideas) 

4. Voting priority  

5. Diskusi hasil (Discussion of vote) 

6. Silent rerank and rate of priorities 

 

 



KEUNTUNGAN NGT 

1. Banyak ide yang dihasilkan 

2. Berguna untuk mengidentifikasi masalah, 

mengeksplorasi solusi dan menetapkan prioritas. 

3. Mendorong semua orang untuk berkontribusi dan 

mencegah orang dari mendominasi diskusi.  

4. Menjadikan peserta adalah anggota yang sama dari 

kelompok.  

5. Melibatkan setiap anggota kelompok dalam proses 

pengambilan keputusan.  

6.                  Setiap orang yang berbeda menunjukkan 

                           berbagai perspektif dan prioritas yang 

                            berbeda.  

 



7. Gagasan tertulis mendorong komitmen para peserta 

    mengambil bagian dalam aksi yang direncanakan. 

8. Membutuhkan hanya satu fasilitator terampil. 

KEKURANGAN NGT 

1. Mengasumsikan setiap peserta bisa membaca dan 

menulis 

2. Anggota kelompok harus membuat diri mereka tersedia 

untuk waktu yang diperlukan. 

3. Ide-ide dapat sakit informasi atau tidak praktis  

4. Teknik Kelompok Nominal menjadi sukses mereka yang 

berwenang harus menerima kesimpulan mereka atau 

mereka harus berpartisipasi dalam kegiatan itu sendiri.  



TERIMAKASIH 



• Auli : kelebihan dan kekurangan teknik 

NGT? 

• Mukhdor: seberapa besar peran ketua saat 

ada konflik antar peserta? 

• Rizqal : bagaimana jika hasil voting seri? 

• Nano : penentuan masalah ada 2, kenapa? 

Peserta diberi 2 pilihan, tp kenapa bobot 

    masing2 jawaban saat voting 

    sama? 


