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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan memegang peran penting dalam berjalannya suatu program 

karena kesuksesan atau kegagalan program dimulai dari tahap tersebut. 

Perencanaan yang baik dan matang akan mempermudah pelaksanaan program, 

begitu pula sebaliknya. Apabila manajer gagal membuat perencanaan, maka 

sebenarnya ia telah merencanakan kegagalan program. Perencanaan dikatakan 

baik apabila telah memperhitungkan semua kemungkinan yang dapat terjadi 

ketika program tersebut dilaksanakan.  

Salah satu kemungkinan yang dapat terjadi dan akan berpengaruh secara 

signifikan terhadap pelaksanaan program adalah perubahan. Perubahan 

merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi di dunia ini. Organisasi yang tidak 

mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada dapat dipastikan tidak akan 

bertahan di tengah persaingan yang kini semakin ketat. Perubahan disebabkkan 

oleh banyak hal antara lain teknologi yang berkembang pesat, kondisi ekonomi 

yang senantiasa berubah, kompetisi global, kondisi sosial demografik dan 

tantangan internal organisasi itu sendiri.  

Perubahan akan selalu menimbulkan pro dan kontra yang perlu 

dikendalikan agar program yang dijalankan oleh organisasi tersebut dapat 

berjalan menuju tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu perubahan lingkungan di 

dalam organisasi dan di sekitar organisasi perlu diperhitungkan dalam 

perencanaan sehingga ketika rencana tersebut dilaksanakan, perubahan yang 

mungkin terjadi telah diantisipasi sebelumnya. Dalam memperhitungkan 

perubahan tersebut diperlukan sebuah alat yang dapat mengukur dan memetakan 

perubahan dan kekuatan yang dimiliki secara objektif seperti Force Field 

Analysis yang akan dibahas lebih lanjut pada makalah ini. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa pengertian dan tujuan dari Force Field Analysis? 
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2. Apa keuntungan dan kerugian dari penggunaan Force Field Analysis? 

3. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan dan apa saja yang perlu 

dipersiapkan dalam menggunakan Force Field Analysis? 

4. Bagaimana mengaplikasikan Force Field Analysis dalam studi kasus? 

 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui pengertian dan tujuan Force Field Analysis. 

2. Mengetahui keuntungan dan kerugian dari penggunaan Force Field 

Analysis. 

3. Mengetahui langkah-langkah dan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam 

penggunaan Force Field Analysis. 

4. Mengetahui cara untuk mengaplikasikan Force Field Analysis dalam studi 

kasus. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengertian dan Tujuan Force Field Analysis 

Analisis medan daya merupakan suatu alat alat analisis yang digunakan 

untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam 

perubahan  dan mengidentifikasikan berbagai sebab yang mungkin serta 

pemecahan dari suatu masalah. Alat analisis ini juga dikenal dengan nama “Force 

Field Analysis”.  

Force field analysis berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan 

perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling 

berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung 

perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut 

memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan pendukung 

dan menetralkan kekuatan yang menolak.  

Analisis medan daya (force field analysis), dikembangkan oleh Kurt 

Lewin (1951) dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan 

keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen 

perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk 

mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda 

yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula 

untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.  

Tujuan analisis diatas adalah membuat suatu kerangka kerja yang 

mendorong suatu organisasi ataupun individu untuk melakukan hal-hal penting 

seperti berikut :  

a. Berpikir sebelum merencanakan.  

b. Mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk 

menghadapi ganjalan yang tidak mau berubah.  

c. Membantu manajemen dalam melakukan pembenahan/ perubahan.  

d. Menganalisis tingkat kekuatan-kekuatan yang bertentangan satu sama lain.  
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Melalui analisis medan kekuatan diharapkan kekuatan kelompok atau 

organisasi dapat melakukan identifikasi kekuatan penghambat/penahan dan 

kekuatan pendorong/penggerak, penilaian besar kekuatan “the strength of each 

forces” dari masing-masing kekuatan dan memutuskan tindakan apa untuk 

memaksimumkan kekuatan penggerak serta meminimumkan kekuatan penahan. 

2.2 Kegunaan Force Field Analysis 

Force field analysis adalah alat yang umum yang digunakan untuk 

menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks. 

Sebagai alat untuk mengelola perubahan, force field analysis membantu 

mengidentifikasi faktor yang harus diatasi dan dipantau jika perubahan 

diharapkan dapat meraih kesuksesan. 

Force field analysis adalah kelanjutan alamiah dari problem tree analysis 

yang sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi tujuan suatu perubahan 

kebijakan. Force field analysis digunakan dan diterapkan untuk melakukan 

manajemen perubahan. Perubahan dapat berhasil jika kekuatan pendorong 

perubahan lebih besar daripada kekuatan penghambat yang menolak perubahan. 

Sasaran utama Force Field Analysis dalam upaya mempengaruhi 

kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan penghambat 

sekaligus mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari kekuatan pendorong. 

Selama proses diskusi force field analysis diharapkan muncul debat dan dialog 

diantara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian penting dalam Force Field 

Analysis, dan diperlukan waktu untuk membahas isu kunci. Temuan dan gagasan 

bisa muncul terkait dengan hal yang terkait dengan kepedulian, masalah, 

symptom dan solusi. Semua proses perlu dicatat dan ditelaah dan selanjutnya 

dapat diadakan konsensus tentang aksi atau tindakan di waktu yang akan datang. 

 

2.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Force Field Analysis  (FFA) 

FFA paling tepat dikerjakan oleh suatu kelompok kecil yang terdiri dari 

enam hingga delapan orang, dengan menggunakan flip chart atau overhead 

transparansi sehingga semua peserta dapat melihat proses pembahasan yang 
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berlangsung (Start dan Hovland, 2009). Pertama yang perlu dilakukan dalam 

FFA adalah menyepakati bidang perubahan yang akan dibahas. Bidang 

perubahan ini dapat ditulis sebagai sasaran kebijakan atau tujuan yang ingin 

dicapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Tujuh langkah merencanakan perubahan 

Sumber: Perencanaan & Evaluasi (Supriyanto, S, Damayanti, N.A. 2007) 

 

Berikut ini langkah-langkah yang dilakukan dalam FFA (Supriyanto dan 

Damayanti, 2007) seperti yang tercantum dalam bagan 2.1 : 

1. Nyatakan Tujuan 

Langkah pertama dalam FFA adalah menyatakan tujuan berjalannya dari 

suatu kelompok atau organisasi.  Pada langkah ini dilakukan identifikasi 

situasi kelompok atau organisasi saat ini. 

2. Identifikasi Kekuatan Pendorong dan Penghambat 

a. Identifikasi kekuatan pendorong dan penghambat 

Nyatakan tujuan 

Ide strategis dengan curah pendapat 

dan eliminasi penghambat dan 

tingkatan pendorong 

Susun sumber daya 

organisasi yang ada 

Merencana kegiatan 

distribusi sumber daya 

untuk rencana kegiatan 

Pengorganisasian dan 

pengendalian 

Analisis besar 

kekuatan/kekuatan kunci 

Identifikasi kekuatan 

penghambat dan 

pendorong 
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Identifikasi variabel permasalahan yang ditemukan, kemudian susun 

dalam kategori penghambat (H) dan pendorong (D) keberhasilan program. 

Selanjutnya sajikan dalam tabel atau diagram. 

Tabel 2.2 Faktor dan Variabel Pendorong (D) dan Penghambat (H) 

No. Variabel Pendorong No. Variabel Penghambat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 1. 

2. 

3. 

 

 

 

b. Identifikasi besar kekuatan (Skala Pengukuran) 

Skala besar kekuatan ditentukan antara nilai 1-5. Nilai ini berdasarkan 

kesepakatan tim perencana. Oleh karena itu, anggota tim harus benar-

benar memahami masalah dan kondisi organisasi maupun pesaing. 

Resultan dari kekuatan pendorong dan penghambat menentukan posisi 

strategis dari organisasi. Berikut ini pedoman penilaian untuk variabel 

penghambat dan pendorong, seperti yang tercantum dalam tabel (2.3) dan 

(2.4):  

Tabel 2.3 Pedoman penilaian variabel penghambat 

Definisi kekuatan penghambat dalam pencapaian 

tujuan 

Penilaian 

Dampak sangat kuat menghambat pencapaian tujuan (81-

100%) 

5 

Dampak kuat menghambat pencapaian tujuan (61-80%) 4 

Dampak cukup kuat menghambat pencapaian tujuan (41-

40%) 

3 

Dampak kurang menghambat pencapaian tujuan (21-40%) 2 

Dampak sangat kurang menghambat pencapaian tujuan (0-

20%) 

1 
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Tingkat kemudahan diselesaikan Penilaian 

Kekuatan penghambat sangat mudah diselesaikan 5 

Kekuatan penghambat mudah diselesaikan 4 

Kekuatan penghambat cukup mudah diselesaikan 3 

Kekuatan penghambat sukar diselesaikan 2 

Kekuatan penghambat sangat sukar diselesaikan 1 

 

Tabel 2.4 Pedoman penilaian variabel pendorong 

Definisi kekuatan pendorong dalam pencapaian tujuan Penilaian 

Dampak sangat kuat mendorong tujuan tercapai (81-100%) 5 

Dampak kuat mendorong tujuan tercapai (61-80%) 4 

Dampak cukup kuat mendorong tujuan tercapai (41-40%) 3 

Dampak kurang mendorong tujuan tercapai (21-40%) 2 

Dampak sangat kurang mendorong tujuan tercapai (0-20%) 1 

Tingkat kemudahan diselesaikan Penilaian 

Seluruhnya di bawah kendali (81-100%) 5 

Sebagian besar di bawah kendali (61-80%) 4 

Sebagian di bawah kendali (41-60%) 3 

Sebagian kecil di bawah kendali (21-40%) 2 

Di luar kendali (0-20%) 1 

 

3. Analisis Kekuatan dan Pemilihan Kekuatan Kunci 

Sebelum memilih kekuatan kunci dari variabel pendorong dan penghambat, 

yang perlu dilakukan adalah: 

a. Menentukan dampak relatif dan tingkat kemudahan dalam memecahkan 

kekuatan penghambat 

Dampak relatif kekuatan penghambat adalah penjumlahan dampak 

kekuatan penghambat dan kekuatan tingkat kemudahan penyelesaian 

dibagi dua. Kekuatan tingkat kemudahan ditentukan berdasarkan 

administrative feasibility, yang mempertimbangkan aspek ketenagaan, 
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sarana-prasarana, teknologi, dan anggaran yang dimiliki untuk 

menyelesaikan kekuatan penghambat. Penentuan kekuatan relatif 

penghambat dapat disajikan seperti pada tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Kekuatan Relatif Penghambat 

No 

Variabel 

Penghambat 

(H) 

Dampak 

Kekuatan 

Tingkat 

kemudahan 

penyelesaian 

Kekuatan 

relatif 

Asumsi 

kekuatan di 

luar kendali 

1      

2      

3      

4      

 

b. Menentukan dampak relatif dan tingkat kendali kekuatan pendorong 

yang di bawah kendali 

Dampak relatif kekuatan pendorong adalah penjumlahan dari 

dampak kekuatan pendorong pada keberhasilan program ditambah 

kekuatan pengendalian manajemen dibagi dua. Kekuatan tingkat 

pengendalian didasarkan pada kemampuan manajemen untuk melakukan 

pengawasan dan pengendalian program. Penentuan kekuatan relatif 

pendorongt dapat disajikan seperti pada tabel 2.6. 

 

Tabel 2.6 Kekuatan Relatif Pendorong 

No 

Variabel 

Pendorong 

(D) 

Kekuatan 
Tingkat 

Kendali 

Kekuatan 

relatif 

Asumsi 

kekuatan di 

luar kendali 

1      

2      

3      

4      
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c. Perkirakan kekuatan relatif pendorong dan penghambat 

Langkah ini dimaksudkan untuk menguji dan mencari keterkaitan 

antar kekuatan. Keterkaitan tersebut menentukan besar tingkat 

keterkaitan kekuatan pendorong dan penghambat dalam menimbulkan 

masalah pada suatu program. Pada matriks keterkaitan akan diketahui 

keterkaitan sebagai berikut: 

1. Antara kekuatan pendorong dengan pendorong 

2. Kekuatan pendorong dengan penghambat  

3. Kekuatan penghambat dengan penghambat 

Untuk menentukan kekuatan keterkaitan ditentukan dengan cara 

menentukan titik temu antar kekuatan. Berikut skala nilai keterkaitan: 

1. Angka 5 menyatakan besar sekali keterkaitannya 

2. Angka 3 menyatakan besar keterkaitannya 

3. Angka 1 menyatakan kecil keterkaitannya 

4. Angka 0 menyatakan tidak ada keterkaitannya  

Untuk menentukan besar keterkaitan antar kekuatan, jumlahkan secara 

vertical untuk D dan secara horizontal untuk H.  

d. Pilih kekuatan kunci 

Kekuatan kunci ditentukan dari nilai total variabel pendorong dan 

penghambat. Kekuatan kunci kemudian dilakukan rangking dan 

kemudian disajikan dalam Nominal Group Technique atau sumbang 

saran atau Focus Group Dynamic untuk menyusun rencana strategi. 

Dasar penetapan faktor kekuatan kunci adalah sebagai berikut: 

1. Ditentukan oleh tingkat kekuatan relatif yang lebih besar  

2. Bila tingkat kekuatan relatif sama, maka dipilih keterkaitan yang 

lebih besar  

3. Apabila keterkaitan sama, maka dipilih mudahnya penyelesaian atau 

tingkat kendali yang lebih besar untuk variabel penghambat dan 

pendorong  

4. Apabila mudahnya penyelesaian atau tingkat kendali juga sama, maka 

dipilih dampak keterkaitan yang lebih besar atau tingkat kekuatan 
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final. Kekuatan final adalah perkalian dari variabel kekuatan yang 

dijadikan perhitungan/pertimbangan. 

5. Apabila masih sama juga, maka pengambilan keputusan dilaksanakan 

berdasarkan pertimbangan (asumsi) tim dalam menentukan prioritas. 

e. Teliti keterkaitan 

Pemilihan kekuatan kunci ditentukan dari nilai total variabel pendorong 

dan penghambat. Kemudian dilakukan pe-rangking-an untuk menyusun 

rencana strategi. 

4. Ciptakan Ide Strategis 

Ide strategis dapat diperoleh dengan metode curah pendapat, NGT, dan FGD. 

Tim perlu menciptakan ide, gagasan, saran, dan pertimbangan lain untuk 

menetapkan langkah selanjutnya yang paling cocok dengan kekuatan kunci. 

Kriteria yang dipergunakan untuk memilih ide adalah sumber daya yang 

dimiliki organisasi, kelayakan teknis/administratif dalam pelaksanaan dan 

legalitas. 

5. Menyusun Sumber Daya Organisasi 

Identifikasi sumber daya yang akan digunakan, yakni SDM, sarana-

prasarana, dana, teknologi, dan lain-lain. 

6. Merencanakan Kegiatan Operasional 

Merencanakan kegiatan adalah mengalokasikan sumber daya dalam rencana 

kegiatan  

7. Pengorganisasian dan Pengendalian 

Membuat rencana pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian kegiatan, 

sehingga penyimpangan bisa dihindari dan keberhasilan dapat ditentukan. 

Dalam pelaksanaan kegiatan, koordinasi dan supervisi memegang peran 

penting dalam mencegah terjadinya penyimpangan dalam tujuan yang telah 

direncanakan.  

Diharapkan selama proses diskusi FFA berlangsung dapat muncul 

perdebatan dan dialog di antara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian 

penting dalam pelatihan, dan diperlukan waktu untuk membahas isu utama. 

Semua proses perlu dicatat dan ditelaah bila ada konsensus tentang aksi atau 
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tindakan di waktu yang akan datang. Dalam upaya mempengaruhi kebijakan, 

sasaran utamanya adalah menemukan cara untuk mengurangi faktor penghambat 

sekaligus mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari faktor pendorong. 

 

2.4 Kelebihan dan Kekurangan dari Force Field Analysis 

Setiap alat pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing 

begitu pula dengan force field analysis. Berikut ini merupakan kelebihan dan 

kekurangan dari force field analysis. 

a. Kelebihan force field analysis adalah sebagai berikut: 

1. Bisa memberikan masukan tentang bagaimana melakukan suatu 

perubahan  dengan baik, karena dilakukan dengan menganalisis faktor 

yang mendorong dan menghambat terjadinya perubahan. 

2. Dengan mendaftar faktor-faktor yang mendorong dan menghambat 

perubahan, maka bisa diketahui dengan jelas tentang apa yang harus 

dilakukan, serta bisa diketahui dengan baik faktor mana yang dapat 

dikontrol, dan faktor mana yang berada di luar kendali. 

b. Kekurangan dari force field analysis adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penyusunan perencanaan peserta sering kali mengalami kesulitan 

karena rencana yang dibuat tidak realistis. Kegiatan yang direncanakan 

tidak mempertimbangkan beban kerja atau jangka waktu. 

2. Pelaksanaannya tergantung dari peserta FFA, jika kurang kompeten atau 

pun kurang memahami keadaan organisasi, maka hasilnya akan menjadi 

kurang akurat (tidak respresntatif dari keadaan sebenarnya). 

3. Sulit dilaksanakan jika peserta tidak aktif. 
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BAB 3 

PEMBAHASAN STUDI KASUS 

 

Berdasarkan analisis situasi hingga penggalian akar permasalahan yang 

telah diungkapkan oleh kelompok sebelumnya, maka studi kasus yang akan 

dibahas pada makalah ini adalah analisa medan daya pada rekruitmen petugas 

pengelola Bank Samsun dan sosialisasi program Bank Samsun kepada 

masyarakat Desa Banjarsawah yang akan dipaparkan sebagai berikut. 

 

3.1 Rekruitmen Petugas Pengelola Bank Samsun 

1) Tujuan 

Rekruitmen petugas pengelola Bank Samsun bertujuan untuk menambah 

sumber daya manusia pengelola Bank Samsun sebanyak 3 orang sebagai 

ketua, sekretaris dan bendahara pada minggu ke 2 bulan November dengan 

cara seleksi berdasarkan rekomendasi setiap RT. 

2) Identifikasi Kekuatan Pendorong dan Penghambat 

A. Faktor Pendorong: 

 Jumlah pemuda 

 Dukungan publikasi dari perangkat desa 

 Tersedia fasilitas untuk melakukan rekruitmen Bank Samsun 

B. Faktor Penghambat: 

 Kurangnya dana untuk rekruitmen 

 Motivasi pemuda 

3) Analisis Besar Kekuatan Kunci 

a) Dampak, mudahnya penyelesaian dan kekuatan relatif 

Tabel  3.1 Dampak Kekuatan, Kemudahan Penyelesaian dan Kekuatan Relatif 

Penghambat Rekruitmen Petugas Bank Samsun 

No

. 

Variabel 

Penghambat 

Dampak 

Kekuatan 

Tingkat 

Kemudahan 

Penyelesaian 

Kekuatan 

Relatif 

Asumsi 

Kekuatan di 

Luar Kendali 

1. Motivasi 

pemuda 
4 5 4,5 Masyarakat 

2.  Kurangnya 5 3 4 Pelaksana dan 
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dana untuk 

rekruitmen 

Perangkat Desa 

 

Tabel 3.2  Dampak Kekuatan, Kemudahan Pengendalian dan Kekuatan Relatif 

Pendorong Rekruitmen Petugas Bank Samsun 

No. Variabel 

Pendorong 

Kekuatan Tingkat 

Kendali 

Kekuatan 

Relatif 

Asumsi 

Kekuatan di 

Luar Kendali 

1.  

Jumlah pemuda 4 2 3 

Pelaksana 

dan 

perangkat 

desa 

2. Dukungan 

publikasi dari 

perangkat desa 

5 5 5 
Perangkat 

desa 

3. Tersedia fasilitas 

untuk melakukan 

rekruitmen Bank 

Samsun 

5 4 4,5 Masyarakat 

 

b) Keterkaitan kekuatan relatif 

Menentukan keterikatan kekuatan pendorong dengan pendorong, kekuatan 

pendorong dengan penghambat dan kekuatan penghambat dengan 

penghambat dengan Cross Impact Matrix 

Tabel 3.3 Cross Impact Matrix 

 Variabel 

D1 D2 D3 H1 H2 

Variabel 

D1  0 0 3 0 

D2 0  1 0 1 

D3 0 1  0 1 

H1 3 0 0  0 

H2 0 1 1 0  

TOTAL 3 2 2 3 2 

Keterangan: 

D1 = Jumlah pemuda 

D2 = Dukungan publikasi dari perangkat desa 

D3 = Tersedia fasilitas untuk melakukan rekruitmen Bank Samsun 
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H1 = Motivasi pemuda 

H2 = Kurangnya dana untuk rekruitmen 

c) Memilih kekuatan kunci 

Setelah menetapkan keterikatan kekuatan pendorong dengan kekuatan 

penghambat, lalu menetapkan kekuatan kunci dengan mengalikan kekuatan 

relatif penghambat/ pendorong, keterkaitan dan kekuatan kemudahan 

penyelesaian/tingkat kendali 

Keterangan: 

a : nomer 

b : faktor pendorong (D) dan penghambat (H) 

c : kekuatan relatif pendorong 

d : kekuatan relatif penghambat 

e : keterkaitan  

f : kekuatan kemudahan penyelesaian 

g : kekuatan tingkat kendali 

h : tingkat kekuatan final 

i : prioritas 

 

Hasil yang didapat dari perhitungan di atas ditemukan prioritas kekuatan 

pendorong dan penghambat, yaitu dukungan publikasi dari perangkat desa dan 

motivasi pemuda. 

4) Ide Strategis Dengan Curah Pendapat dan Eliminasi Penghambat dan 

Pendorong 

Ide strategis Rekruitmen Bank Samsun: 

a) Membuat pengumuman rekruitmen melalui poster 

Poster ini berisi tentang adanya rekruitmen pada posisi ketua, sekretaris 

dan bendahara di Bank Samsun dan tanggal dilaksanakannya rekruitmen. 

Poster ini nantinya akan ditempelkan di balai desa maupun balai RT. 

a b c D e f G H I 

1 D1 3  3  2 18 3 

2 D2 5  2  5 50 1 

3 D3 4,5  2  4 36 2 

6 H1  4,5 3 5  67,5 1 

7 H2  4 2 3  24 2 
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b) Membuat pengumuman rekruitmen melalui Leaflet 

Leaflet ini berisi tentang adanya rekruitmen pada posisi ketua, sekretaris 

dan bendahara di Bank Samsun dan tanggal dilaksanakannya rekruitmen. 

Leaflet ini nantinya akan dibagikan keseluruh warga. 

c) Mengumpulkan para ketua RT untuk menyerahkan nama yang 

direkomendasikan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara Bank Samsun 

untuk kemudian dilakukan seleksi. 

5) Susun Sumber Daya Organisasi yang Ada 

1. Pembuatan Poster 

a. Kepanitiaan 

a) Penanggung Jawab : Pak Samsyul 

b) Anggota : Sari, Desy, Tanto, Syaiful 

b. Dana 

Pemasukan : 

Kas Desa : Rp120.000,00 

Pengeluaran : 

Cetak Poster : 40 x @Rp3.000,00  = Rp120.000,00 

2. Pembuatan Leaflet 

a. Kepanitiaan 

1) Penanggung Jawab : Pak Budi 

2) Anggota : Indah, Agus, Dewi, Rudi 

b. Dana 

Pemasukan : 

Kas Desa : Rp200.000,00 

Pengeluaran : 

Cetak Leaflet : 200 x @Rp1.000,00 = Rp200.000,00 

3. Pengumpulan Perangkat Desa, RT, dan RW 

a. Kepanitian 

1) Penanggung Jawab : Pak Budi 

2) Anggota : Indah, Agus, Dewi, Rudi 

b. Dana  
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Pemasukan 

Kas Desa : Rp 92.000,00 

Pengeluaran 

1) Konsumsi  : 40 x Rp2.000,00  = Rp 80.000,00 

2) Cetak Undangan : 40 x Rp300,00 = Rp 12.000,00 

6) Merencana Kegiatan Distribusi Sumber Daya Untuk Rencana Kegiatan 

a) Indikator keberhasilan 

- Minimal ada 10 orang yang direkomendasikan oleh ketua RT 

- Ada 3 orang yang masing-masing terpilih sebagai ketua, sekretaris 

dan bendahara pada minggu kedua bulan November. 

b) Pelaksanaan Kegiatan 

- Timeline Kegiatan Rekruitmen Petugas Bank Samsun 

No Kegiatan Bulan 

Oktober 

Bulan November 

30 31 1 2 3 4 

1. Pembuatan poster dan 

Leaflet 

      

2.  Pembagian poster dan 

leaflet 

      

3.   Penyerahan dan perekapan 

nama yang 

direkomendasikan ketua 

RT 

      

4. Seleksi calon ketua, 

sekretaris dan bendahara 

Bank Samsun 

      

5. Pengumuman calon yang 

terpilih. 

      

 

- Pembuatan dan Pencetakan Poster dan Leaflet 

Waktu Pelaksanaan : 30 Oktober – 31 Oktober 2014 

- Pembagian poster dan leaflet 

Waktu pelaksanaan: 1 November 2014 

- Penyerahan dan perekapan nama yang direkomendasikan ketua RT 

Waktu Pelaksanaan : 

Tanggal : 2 November 2014 
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Pukul : 08.00 WIB - selesai 

Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Banjarsawah 

- Seleksi calon ketua, sekretaris dan bendahara Bank Samsun Waktu 

Pelaksanaan : 3 November 2014 

Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Banjarsawah 

Sasaran : perangkat desa, ketua RW, ketua RT dan calon yang 

direkomendasikan desa Banjarsawah. 

- Pengumuman calon yang terpilih. 

Waktu pelaksanaan: 4 November 2014 

Pukul : 15.00 WIB - Selesai 

Tempat pelaksanaan: Balai Desa Banjarsawah 

c) Anggaran Dana Rekruitmen Bank Samsun 

Pemasukan 

Kas Desa Rp. 412.000 

Total Pemasukan Rp. 412.000 

Pengeluaran 

Pembuatan Poseter Rp. 120.000 

Pembuatan Leaflet Rp. 200.000 

Konsumsi Rp. 80.000 

Cetak Undangan Rp. 12.000 

Total Pengeluaran Rp. 412.000 

 

7) Pengorganisasian dan Pengendalian 

a) Pengumuman melalui poster 

Pembuatan poster ini diorganisir oleh penanggung jawab kegiatan 

“pengumuman melalui poster”, maksimal pembuatan dan pencetakam 

poster adalah 31 Oktober 2014. Pengendalian terhadap kegiatan ini 

dilakukan dengan cara pemantauan yang dilakukan setiap 3 hari sekali 

oleh penanggung jawab kegiatan, kegiatan pemantauan yang dimaksud ini 

untuk melihat poster telah terpasang atau belum, jika pada hari H 

pemantauan, poster belum terpasang maka pihak yang bersangkutan 

mendapat teguran berupa surat pemberitahuan dari PJ desa. Untuk 

pemantauan pemasangan poster di setiap balai RT dilakukan oleh anggota 

panitia, di mana setiap anggota bertanggung jawab memantau 
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pemasangan di setiap dusun (1 orang 1 dusun), apakah di setiap RT di 

dusun tersebut sudah terpasang poster Bank Samsun. Penanggung jawab 

kegiatan akan memantau melalui setiap anggotanya tersebut selama 3 hari 

sekali, apakah poster telah dipasang. 

b) Pengumuman melalui leaflet 

Pembuatan dan pengumuman melalui leaflet ini sama seperti kegiatan 

pengumuman melalui poster, kegiatan ini diorganisir oleh penanggung 

jawab kegiatan. Maksimal pembuatan dan pencetakan leaflet adalah 

tanggal 1 November 2014, di mana dilakukan pemantauan setiap 3 hari 

sekali oleh penanggung jawab kegiatan. Setelah pembuatan dan 

pencetakan selesai, setiap anggota panitia bertanggung jawab untuk 

memantau pembagian leaflet pada warga di setiap dusun (1 orang 1 

dusun), Penanggung jawab kegiatan akan memantau melalui setiap 

anggotanya tersebut selama 3 hari sekali, apakah leaflet sudah dibagikan 

pada warga di setiap dusun. 

c) Rapat untuk penyerahan rekomendasi calon pengurus  

Kegiatan ini diorganisir oleh penanggung jawab kegiatan. Penanggung 

jawab kegiatan memastikan lancarnya pelaksanaan kegiatan ini dengan 

melakukan pengendalian seperti memantau persiapan pelaksanaan oleh 

anggota panitia selama 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Setelah itu 

dilakukan pemantauan rutin selama 2 hari sekali sampai dengan hari 

kegiatan untuk memastikan undangan telah tersebar pada semua 

perangkat desa, serta persiapan lainnya seperti konsumsi rapat, sarana dan 

prasarana yang akan digunakan selama kegiatan ini berlangsung.  

 

3.2 Sosialisasi Program Bank Samsun  

1. Tujuan Sosialisasi Bank Samsun 

Sosialisasi Bnk Samsun bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 

warga desa Banjarsawah selama satu bulan melalui pengenalan program 

Bank Samsun dan manfaatnya bagi lingkungan dan ekonomi warga.  

2. Identifikasi Kekuatan Pendorong dan Penghambat 
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Mengidentifikasi kekuatan pendorong dan penghambat kegiatan dengan 

mendata seluruh kekuatan yang ada. Kemudian mengklasifikasikan 

kekuatan ke dalam kekuatan pendorong dan penghambat serta memberi 

nilai prioritas, sebagai berikut: 

Kekuatan 

Pendorong 
Nilai 

Kekuatan 

Penghambat 
Nilai 

Akses tempat 

sosialisasi yang 

dekat 

2 

Jumlah peserta yang 

hadir sedikit 4 

Dukungan dana dari 

perangkat desa 5 

Waktu pelaksanaan 

berbenturan dengan 

jadwal warga 

2 

Adanya 

perkumpulan warga 
4 

Motivasi warga 

kurang 
3 

TOTAL 11 TOTAL 9 

 

Selanjutnya dilakukan penghitungan resultan dari jumlah kekuatan pendorong 

dengan kekuatan penghambat. 

R = Kekuatan Pendorong – Kekuatan Penghambat 

    = 11 – 9 

    =  2 

Nilai 2 menunjukkan bahwa masih ada kekuatan pendorong sehingga 

kegiatan bisa dilanjutkan. 

 

3. Analisis Besar Kekuatan/Kekuatan Kunci 

a. Dampak, mudahnya penyelesaian dan kekuatan relatif 

Tabel 3.4  Dampak Kekuatan, Kemudahan Penyelesaian dan Kekuatan Relatif 

Penghambat Sosialisasi Bank Samsun 

No. Variabel 

Penghambat 

Dampak 

Kekuatan 

Tingkat 

Kemudahan 

Penyelesaian 

Kekuatan 

Relatif 

Asumsi 

Kekuatan di 

Luar Kendali 

1. Jumlah 

peserta yang 

hadir sedikit 

4 3 3,5 
Perangkat 

Desa 

2.  Waktu 

pelaksanaan 

berbenturan 

2 5 3,5 

Pelaksana dan 

Perangkat 

Desa 
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dengan 

jadwal 

warga 

3. Motivasi 

warga 

kurang 

3 1 2 Masyarakat 

 

Tabel 3.5 Dampak Kekuatan, Kemudahan Pengendalian dan Kekuatan Relatif 

Pendorong Sosialisasi Program Bank Samsun 

No. Variabel 

Pendorong 

Kekuatan Tingkat 

Kendali 

Puskesmas 

Kekuatan 

Relatif 

Asumsi 

Kekuatan di 

Luar Kendali 

1.  Akses 

tempat 

sosialisasi 

yang dekat 

2 5 3,5 

Pelaksana dan 

perangkat 

desa 

2. Dukungan 

dana dari 

perangkat 

desa 

5 2 3,5 
Perangkat 

desa 

3. Adanya 

perkumpulan 

warga 

5 4 4,5 Masyarakat 

 

b. Keterkaitan kekuatan relatif 

Menentukan keterikatan kekuatan pendorong dengan pendorong, 

kekuatan pendorong dengan penghambat dan kekuatan penghambat 

dengan penghambat dengan Cross Impact Matrix 

  Variable 

D1 D2 D3 H1 H2 H3 

Variabel 

D1  1 0 3 0 0 

D2 1  0 0 0 0 

D3 0 0  0 1 0 

H1 3 0 0  5 5 

H2 0 0 1 5  0 

 H3 0 0 0 5 0  

TOTAL 4 1 1 13 6 5 
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Keterangan: 

D1 = Akses tempat sosialisasi yang dekat 

D2 = Dukungan dana dari perangkat desa 

D3 = Adanya perkumpulan warga 

H1 = Jumlah peserta yang hadir sedikit 

H2 = Waktu pelaksanaan berbenturan dengan jadwal warga 

H3 = Motivasi warga kurang 

c. Memilih kekuatan kunci 

Setelah menetapkan keterikatan kekuatan pendorong dengan kekuatan 

penghambat, lalu menetapkan kekuatan kunci dengan mengalikan 

kekuatan relatif penghambat/ pendorong, keterkaitan dan kekuatan 

kemudahan penyelesaian/tingkat kendali 

Keterangan: 

a : nomer 

b : faktor pendorong (D) dan penghambat (H) 

c : kekuatan relatif pendorong 

d : kekuatan relatif penghambat 

e : keterkaitan  

f : kekuatan kemudahan penyelesaian 

g : kekuatan tingkat kendali 

h : tingkat kekuatan final 

i : prioritas 

a b c d E f g h i 

1 D1 3,5  4  5 70 1 

2 D2 3,5  1  2 7 3 

3 D3 4,5  1  4 18 2 

6 H1  3,5 13 3  136,5 1 

7 H2  3,5 6 5  105 2 

8 H3  2 5 1  10 3 
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Hasil yang didapat dari perhitungan di atas ditemukan prioritas kekuatan 

pendorong dan penghambat, yaitu jumlah peserta yang hadir sedikit dan akses 

tempat sosialisasi yang dekat 

 

4. Ide Strategis dengan Curah Pendapat dan Eliminasi Penghambat dan 

Pendorong 

Berikut ini adalah beberapa ide strategis untuk sosialisasi Program Bank 

Samsun : 

a. Membuat Poster 

Poster ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan program Bank Samsun 

serta apa keuntungan yang bisa didapat dari program Bank Samsun. Tidak 

lupa juga dicantumkan ajakan pada warga untuk mengikuti program bank 

Samsun ini. Poster ini nantinya akan ditempelkan pada balai desa mau 

pun balai RT. 

b. Membuat Leaflet 

Leaflet ini berisi tentang bagaimana pelaksanaan program Bank Samsun 

serta apa keuntungan yang bisa didapat dari program Bank Samsun. Tidak 

lupa juga dicantumkan ajakan pada warga untuk mengikuti program bank 

Samsun ini. Leaflet ini nantinya akan dibagikan pada setiap warga. 

c. Mengumpulkan perangkat desa dan RT untuk memberikan penjelasan 

tentang program Bank Samsun. Sehingga nantinya perangkat desa & RT 

dapat menyampaikan program Bank Samsun pada masyarakat di 

wilayahnya masing-masing. 

d. Mengadakan pemberitahuan dan penjelasan tentang program Bank 

Samsun kepada masyarakat dalam perkumpulan warga, yaitu muslimatan, 

pengajian, PKK, arisan. 

5. Menyusun Sumber Daya Organisasi yang Ada 

a. Pembuatan Poster 

1) Kepanitiaan 

a) Penanggung Jawab : Pak Samsyul 

b) Anggota : Sari, Desy, Tanto, Syaiful 
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2) Dana 

Pemasukan : 

Kas Desa : Rp120.000,00 

Pengeluaran : 

Cetak Poster : 40 x @Rp3.000,00  = Rp120.000,00 

b. Pembuatan Leaflet 

1) Kepanitiaan 

a) Penanggung Jawab : Pak Budi 

b) Anggota : Indah, Agus, Dewi, Rudi 

2) Dana 

Pemasukan : 

Kas Desa : Rp200.000,00 

Pengeluaran : 

Cetak Leaflet : 200 x @Rp1.000,00 = Rp200.000,00 

c. Pengumpulan Perangkat Desa & RT 

1) Kepanitian 

a) Penanggung Jawab : Pak Budi 

b) Anggota : Indah, Agus, Dewi, Rudi 

2) Dana  

Pemasukan 

Kas Desa : Rp69.000,00 

Pengeluaran 

a) Konsumsi  : 30 x Rp2.000,00  = Rp60.000,00 

b) Cetak Undangan : 30 x Rp300,00 = Rp 9.000,00 

d. Pemberitahuan dan Penjelasan Program pada Masyarakat 

1) Kepanitiaan 

a) Penanggung Jawab : Pak Syamsul 

b) Anggota : Sari, Desy, Tanto, Syaiful 

2) Dana :  

Pemasukan : 

Kas Desa    : Rp9.000,00 
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Pengeluaran : 

Cetak Undangan : 30 x Rp300,00 = Rp9.000,00 

 

6. Merencanakan Kegiatan Distribusi Sumber Daya untuk Rencana Kegiatan 

a. Indikator Keberhasilan :  

Jumlah nasabah bertambah sebanyak 5 orang setiap 1 bulan. 

b. Pelaksanaan Kegiatan: 

1) Timeline Kegiatan 

No. Kegiatan 
Bulan November 

Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 

1. Pembuatan dan Pencetakan 

Poster dan Leaflet 

    

2. Sosialisasi pada Perangkat 

Desa dan RT 

    

3. Sosialisasi pada 

Masyarakat di 

Perkumpulan Sosial 

Masyarakat 

    

 

c. Pembuatan dan Pencetakan Poster dan Leaflet 

Waktu Pelaksanaan : 1 - 14 November 2014 

d. Sosialisasi pada Perangkat Desa dan RT  

1) Waktu Pelaksanaan : 

Tanggal : 22 November 2014 

Pukul : 15.30 WIB - selesai 

2) Tempat Pelaksanaan : Balai Desa Banjarsawah 

3) Sasaran : Perangkat Desa Banjarsawah dan Ketua RT 

4) Metode : Presentasi dan diskusi, serta pembagian poster dan leaflet di 

akhir acara untuk masing-masing perwakilan RT. 

e. Sosialisasi pada Masyarakat di Perkumpulan Sosial Masyarakat 

1) Waktu Pelaksanaan : 23 - 30 November 2014 (menyesuaikan waktu 

kegiatan warga) 

2) Tempat Pelaksanaan : menyesuaikan tempat kegiatan warga 

3) Sasaran : Seluruh warga desa Banjarsawah. 
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4) Metode : Pemaparan program Bank Samsun. 

f. Anggaran Dana 

Pemasukan Jumlah 

Kas Desa Rp. 398.000,00 

Total Pemasukan Rp398.000,00 

Pengeluaran Jumlah 

Cetak Poster Rp. 120.000,00 

Cetak Leaflet Rp. 200.000,00 

Cetak Undangan Rp. 18.000,00 

Konsumsi Rp. 60.000,00 

Total Pengeluaran Rp398.000,00 

 

7. Pengorganisasian dan Pengendalian 

a. Poster 

Untuk pengawasan dan pelaksanaan pembuatan poster dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan poster ini. Maksimal pembuatan dan 

pencetakan poster adalah tanggal 14 November 2014, di mana dilakukan 

pemantauan setiap 2 hari sekali oleh penanggung jawab kegiatan. Untuk 

pemantauan pemasangan poster di setiap balai RT dilakukan oleh anggota 

panitia, di mana setiap anggota bertanggung jawab memantau 

pemasangan di setiap dusun (1 orang 1 dusun), apakah di setiap RT di 

dusun tersebut sudah terpasang poster Bank Samsun. Penanggung jawab 

kegiatan akan memantau melalui setiap anggotanya tersebut selama 2 hari 

sekali, apakah poster telah dipasang. 

b. Leaflet 

Kegiatan pembuatan dan pencetakan leaflet ini juga sama dengan kegiatan 

pembuatan dan pencetakan poster. Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan 

ini dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan. Maksimal pembuatan dan 

pencetakan poster adalah tanggal 14 November 2014, di mana dilakukan 

pemantauan setiap 2 hari sekali oleh penanggung jawab kegiatan. Setelah 

pembuatan dan pencetakan selesai, setiap anggota panitia bertanggung 
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jawab untuk memantau pembagian leaflet pada warga di setiap dusun (1 

orang 1 dusun), apakah leaflet Bank Samsun sudah dibagikan pada warga 

di setiap dusun. Penanggung jawab kegiatan akan memantau melalui 

setiap anggotanya tersebut selama 2 hari sekali, apakah poster telah 

dipasang. 

c. Sosialisasi pada Perangkat Desa dan RT 

Pengawasan dan pengendalian kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan memastikan 

terlaksananya sosialisasi dengan memantau persiapan pelaksanaan oleh 

anggota panitia setiap 1 minggu sebelum hari pelaksanaan. Setelah itu 

dilakukan pemantauan rutin selama 2 hari sekali sampai dengan hari 

kegiatan untuk memastikan undangan telah tersebar pada semua 

perangkat desa, serta persiapan lainnya, seperti materi Bank Samsun, juga 

poster dan leaflet.  

d. Sosialisasi pada Masyarakat 

Sosialisasi pada masyarakat diawasi dan dipantau oleh penanggung jawab 

kegiatan. Tentunya anggota panitia mendata waktu kegiatan perkumpulan 

warga, dan memantau pelaksanaan sosialiasi bersama penanggung jawab 

kegiatan. Pemantauan dilakukan pada 2 hari sebelum waktu perkumpulan 

warga. Pada hari pelaksanaan sosialisasi, perwakilan panitia juga ikut 

hadir. 
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KESIMPULAN 

 

Analisis medan daya (force field analysis) yang dikembangkan oleh Kurt 

Lewin (1951), merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan 

gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang bekerja pada isu 

perubahan organisasi, serta digunakan pula untuk menilai sumber kekuatan 

mereka. 

Kelebihan force field analysis adalah dapat memberikan masukan tentang 

bagaimana melakukan suatu perubahan  dengan baik, serta dapat merumuskan 

strategi untuk memaksimalkan kekuatan pendorong perubahan dan menekan 

faktor penghambat perubahan. Sedangkan kekurangan force field analysis 

seringkali terdapat kesulitan karena rencana yang dibuat oleh peserta tidak 

realistis karena tidak mempertimbangkan beban kerja atau jangka waktu. Selain 

itu, diskusi FFA memerlukan peserta yang berkompeten dan memahami keadaan 

organisasi dan harus aktif ketika berdiskusi agar diskusi menghasilkan gambaran 

yang representatif dan akurat. 

Force field analysis (FFA) dilakukan dengan langkah (1) nyatakan tujuan 

yang ingin dicapai organisasi secara jelas, (2) identifikasi kekuatan pendorong 

dan penghambat, (3) analisis besarnya kekuatan dan pilih kekuatan kunci, (4) 

ciptakan ide strategis, (5) menyusun sumber daya organisasi, (6) merencanakan 

kegiatan operasional, (7) lakukan pengorganisasian dan pengendalian sehingga 

penyimpangan dapat dihindarkan. 

Pada studi kasus yang dipaparkan dalam makalah ini terlihat bahwa 

metode FFA lebih cocok apabila diterapkan pada sosialisasi program Bank 

Samsun. Sedangkan pada proses rekruitmen petugas tidak perlu dilakukan FFA 

karena FFA sendiri biasa diterapkan  untuk perencanaan masalah yang kompleks. 

Apabila diterapkan pada rekruitmen dengan skala kecil justru akan membuat 

program tersebut menjadi berbelit-belit. 
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