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Abstrak
Banyaknya kasus perceraian dan keluarga “rawan cerai” di Kecamatan Sumbang menuntut
peranserta yang lebih besar dari organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
(PKK) di kecamatan ini untuk mencegahnya, antara lain melalui kegiatan penyuluhan.
Dalam kenyataannya, tingkat kemampuan para pengurus organisasinya baik di tingkat
kecamatan maupun desa untuk melakukan penyuluhan yang sesuai dengan permasalahan
kebutuhan komunitas setempat masih rendah. Untuk itu dilakukan upaya peningkatan
kapasitas kepada mereka melalui kegiatan pelatihan sehari. Sasarannya adalah 24 orang
yang terdiri dari Pengurus PKK Kecamatan Pokja I dan Ketua PKK Desa di semua desa.
Metodenya adalah pemberian empat materi yang dibutuhkan yakni: (1) Peran strategis PKK
dalam Pemberdayaan Keluarga dan Peningkatan Ketahanan Keluarga, (2) Pembangunan
Keluarga dan Ketahanan Keluarga, (3) Fenomena Perceraian di Kecamatan Sumbang, serta
(4) Penyuluhan Berbasis Komunitas Berperspektif Gender. Pemberian materi dilakukan
secara interaktif melalui teknik ceramah dan diskusi yang diakhiri dengan pendampingan
pembuatan Rencana Tindak lanjut (RTL). Evaluasi diberikan dengan memberikan sejumlah
pertanyaan/pernyataan untuk masing-masing materi melalui teknik pre-test dan post-test
yakni pengisian sebelum dan setelah pemnberian materi. Dengan teknik ini diketahui adanya
peningkatan pengetahuan yang diterima setelah pemberian materi dari ke-4 materi tersebut.
Diketahui pula adanya peningkatan sensitivitas gender melalui RTL yang dibuat yang tidak
hanya menyertakan kelompok perempuan/istri sebagai sasaran penyuluhan ketahanan
keluargannya, melainkan juga kelompok laki-laki melalui forum RT/RW dan Karang Taruna.
Kata kunci: penyuluhan PKK, ketahanan keluarga, perceraian, penyuluhan gender
Abstract
The many cases of divorce and "divorce-prone" families in Sumbang sub-district demand
greater participation from the Empowerment and Family Welfare (PKK) organization in this
sub-district to prevent them, among others through counseling activities. In reality, the level
of ability of the organizers of the organization, both at the sub-district and village levels, to
conduct counseling in accordance with the problems of local community needs is still low.
That is why a day's training activities are carried out to increase their capacity. The target is
24 people consisting of PKK Administrators of Pokja I Sub-District and Village PKK
Chairpersons in all villages. The method is the provision of four materials needed, namely: (1)
PKK's strategic role in Family Empowerment and Family Resilience Enhancement, (2)
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Family Development and Family Resilience, (3) Divorce Phenomena in Sumbang District,
and (4) Community-Based Counseling with Gender Perspective . The material was given
interactively through lecture and discussion techniques which ended with assistance in
making the Follow-up Plan (RTL). Evaluation is given by giving a number of questions /
statements for each material through pre-test and post-test techniques, namely filling before
and after giving the material. With this technique it is known that there is an increase in
knowledge received after giving material from the 4 materials. It is also known that there has
been an increase in gender sensitivity through RTLs which are made not only to include
women / wives groups as targets for counseling family resilience, but also groups of men
through RT / RW and Karang Taruna forums.
Keywords: PKK counseling, family resilience, divorce, gender counseling
1. Pendahuluan
Latar Belakang/Permasalahan
Beberapa tahun terakhir ini terjadi peningkatan kasus perceraian di hampir
semua wilayah di Indonesia. Jika pada tahun 2013 jumlahnya adalah sebanyak 324.247
kasus, maka tahun 2014 meningkat menjadi 344.237 dan naik lagi menjadi 347.256 kasus di
tahun 2015. Jawa Tengah menempati urutan kedua setelah Jawa Timur. Tahun 2013
jumlahnya 85.484 kasus, meningkat menjadi 89.406 kasus dan sedikit menurun di tahun
2015 menjadi 87.149 kasus (BPS, 2018).
Salah satu penyumbang terbesarnya adalah Kabupaten Banyumas yang memiliki dua
Pengadilan Agama yakni Pengadilan Agama (PA) Banyumas dan PA Purwokerto. Tahun
2017 jumlahnya mencapai 4.181 kasus menduduki urutan ketiga atau 5,84 persen dari total
Jawa Tengah (BPS Jawa Tengah, 2018).
Kecamatan Sumbang yang berada tidak jauh dari Universitas Jenderal Soedirman
menjadi salah satu kecamatan dengan kasus perceraian yang tinggi. Bahkan tahun 20112015 jumlah kasusnya hampir selalu terbanyak di Kabupaten Banyumas dan tahun 2015
jumlahnya terbanyak. Jika diperbandingkan dengan jumlah nikah dan rujuk yang terjadi
pada tahun tersebut, maka persentase perceraian (mencakup Cerai dan Talak) tahun 2015
adalah yang tertinggi yakni 27,54 persen. Di setiap tahunnya kasus perceraian selalu
didominasi oleh Gugat (disebut juga cerai gugat) yang berarti pemohon perceraiannya adalah
istri.
Tabel 1. Jumlah Perceraian di Kecamatan Sumbang Tahun 2011 - 2015
Peringkat
Jenis Perceraian
Perceraian
(4+5) /
Tahun
Nikah Rujuk
se(2+3)*100
Talak Gugat Total % Gugat
kabupaten
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
1
2011
890
0
36
78
114
68,42
1
12,81
2
2012
884
1
33
90
123
73,17
2
13,9
3
2013
909
0
40
76
116
65,52
2
12,76
4
2014
896
0
55
63
118
53,39
1
13,17
5
2015
708
0
42
153
195
78,46
1
27,54
Sumber: 1 BPS Kabupaten Banyumas, 2012; 2BPS Kabupaten Banyumas, 2013; 3BPS Kabupaten
Banyumas, 2014; 4BPS Kabupaten Banyumas, 2015; 5BPS Kabupaten Banyumas, 2016
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Banyak dari pasangan bercerai tersebut adalah pasangan muda. Data Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumbang menunjukkan bahwa tahun 2015, dari 193
pasangan yang sudah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banyumas, sekitar
sepertiganya adalah mereka yang berumur 20-30 tahun dengan
masa pernikahan 0-5
tahun. Mayoritas penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, perselisihan dan
ketidakharmonisan (KUA Kecamatan Sumbang, 2015).
Meskipun tahun 2016 jumlah perceraian di Kecamatan Sumbang “hanya” 110 kasus
dan menduduki peringkat kelima (BPS Kabupaten Banyumas, 2017) dan turun lagi menjadi
96 kasus di tahun 2017 (BPS Kabupaten Banyumas, 2018), akan tetapi kecamatan ini masih
termasuk wilayah yang “rawan cerai”. Hal ini disebabkan faktor terbanyak penyebabnya
adalah masalah ekonomi, karena tingginya tingkat kemiskinan. Pada tahun 2014 hampir
sepertiga keluarganya (26,26 persen) termasuk keluarga Pra Sejahtera (BPS Kabupaten
Banyumas, 2015). Hingga tahun 2017 jumlahnya bahkan sedikit meningkat menjadi 26,32
persen (BPS Kabupaten Banyumas, 2018).
Banyaknya perceraian (terutama gugat cerai oleh istri) di Kecamatan Sumbang yang
sudah berlangsung lama yang kebanyakan adalah pasangan muda tersebut perlu diupayakan
solusinya mengingat dampaknya yang luas dan multidimensi, terutama bagi anak. Hal ini
dirasakan oleh para Guru Bimbingan Konseling (BP) SMP di wilayah ini yang merasakan
adanya kenaikan jumlah anak bermasalah di sekolah terutama dari keluarga tidak harmonis
dan bercerai (wawancara dengan Ketua Persatuan Guru Bimbingan Konseling/BP SMP
Rayon 2 Kabupaten Banyumas di mana Kecamatan Sumbang termasuk di dalamnya).
Salah satu lembaga sosial yang sangat berperan dalam pemberdayaan keluarga adalah
organisasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hal ini disebabkan
jaringannya yang sangat luas hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan bahkan Dasa
Wisma (kelompok10-an keluarga). Visinya adalah Terwujudnya keluarga yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera,
lahir batin (http://pkk.semarangkota.go.id/pages/visi-misi).
Di samping itu, PKK juga mendapat dukungan sangat kuat dari Pemerintah. Pasal 9
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menyebutkan bahwa Ketua Tim
Penggerak/TP di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan adalah istri
Gubernur, istri Bupati/Walikota dan Istri Camat (kecuali jika Gubernur, Bupati/Walikota
dan Camat adalah perempuan, maka Ketua TP PKK ditunjuk oleh pejabat yang
bersangkutan).
Perumusan Masalah
Kegiatan PKK Kecamatan Sumbang digerakkan oleh pengurus (disebut Tim
Penggerak/TP) yang terdiri dari empat Kelompok Kerja (Pokja). Salah satunya adalah Pojka
I yang membidangi Ketahanan Keluarga. Kegiatan rutin TP PKK Kecamatan adalah
mengadakan pertemuan bulanan dengan perwakilan PKK Desa se-Kecamatan Sumbang
yang berjumlah 19 desa. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi-materi baik yang
diberikan oleh PKK Kabupaten baik berupa informasi kegiatan maupun materi penyuluhan
yang diminta untuk diteruskan kepada pengurus dan anggota PKK di tingkat Rukun Warga
(RW) dan Rukun Tetangga (RT).
Seiring dengan penurunan ketahanan keluarga yang sedang terjadi di wilayah
Kecamatan Sumbang, maka kegiatan Pokja I menjadi sangat menentukan dalam upaya
pencegahan perceraian dan penanganan keluarga-keluarga yang bercerai. Dalam
kenyataannya, hingga tahun 2018 tidak ada kegiatan yang terkait dengan hal tersebut
sebagaimana disampaikan Sekretaris PKK Kecamatan Sumbang (wawancara 14 April 2019).
Informasi yang disampaikan masih sebatas informasi hasil pertemuan di tingkat Kabupaten
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yang juga tidak menyinggung tentang hal tersebut. Padahal, meskipun merupakan organisasi
hirarkhis, akan tetapi masing-masing TP PKK Kecamatan mempunyai “peluang” untuk
menambahkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang aktual di masing-masing
kecamatan.
Tidak adanya informasi tentang penurunan ketahanan keluarga menunjukkan bahwa
kegiatan penyuluhan PKK di Kecamatan Sumbang belum “membumi” atau belum berbasis
pada permasalahan komunitas keluarga setempat. Di samping itu, penyuluhannya selama
inipun masih bias gender, karena hanya ditujukan bagi kaum perempuan/istri. Padahal,
keluarga terdiri dari perempuan/istri dan laki-laki/suami di mana keduanya mempunyai hak
dan kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan permasalahan keluarga
guna mewujudkan keluarga berkualitas.
Dari uraian di atas dapatlah dirangkum bahwa permasalahan yang dialami Pokja I
PKK baik di tingkat kecamatan maupun desa adalah:
(1)
belum
diterapkannya
penyuluhan ketahanan keluarga yang berbasis pada permasalahan dan kebutuhan masyarakat
(terutama keluarga-keluarga) di wilayah mereka serta (2) belum digunakannya perspektif
gender dalam penyuluhan mereka. Sehubungan dengan hal ini, maka rumusan masalahnya
adalah: Bagaimana upaya meningkatkan kapasitas penyuluhan ketahanan keluarga bagi para
Pengurus PKK Kecamatan Sumbang agar lebih berbasis pada permasalahan dan kebutuhan
masyarakat setempat serta lebih sensitif gender?
Urgensi
Upaya meningkatkan kapasitas penyuluhan ketahanan keluarga dari para Pengurus
PKK Kecamatan perlu dilakukan Karen merekalah yang menjadi ujung tombak organisasi
PKK di wilayahnya. Dengan sifat organisasinya yang hirarkhis, maka kebijakan di tingkat
kecamatan akan diikuti oleh PKK di tingkat desa untuk selanjutnya ke seluruh keluarga di
wilayah desa masing-masing. Dengan menurunnya ketahanan keluarga, maka Pokja I baik di
tingkat kecamatan maupun Desa harus lebih peka terhadap permasalahan ini dan mampu
membuat kegiatan penyuluhan yang berupaya untuk mencegah dan menanganinya.
Pelibatan PKK Desa dalam proses pelatihan tersebut (yang dalam hal ini diwakili oleh
Ketua PKK Desa) disebabkan kebanyakan dari mereka adalah “wajah baru” di mana mereka
secara “otomatis” menjadi Ketua PKK Desa setelah suami mereka dilantik menjadi Kepala
Desa dalam proses pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Banyumas pada bulan Mei
2019. Untuk itu kapasitas mereka juga perlu diperkuat.
Rasionalisasi kegiatan
Upaya peningkatan kapasitas ini dikemas melalui wadah kegiatan Pelatihan
Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas Berperspektif
Gender. Bentuk kegiatannya adalah berupa pelatihan karena teknik penyampaiannya berupa
ceramah dan diskusi/tanya jawab. Dengan demikian, dapat terjadi interaksi yang lebih
intensif di antara pemberi materi dengan para peserta yang hanya berjumlah 24 orang. Untuk
memperjelas informasi perubahan pengetahuan yang terjadi, dilakukan pre-test dan post-test.
Tujuan kegiatan
Kegiatan yang ditujukan bagi Pengurus Pokja I PKK Kecamatan Sumbang dan Ketua
PKK Desa se-kecamatan Sumbang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka
tentang: (1) peran strategis PKK dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga dan
pencegahan perceraian, (2) urgensi pembangunan keluarga dan ketahanan keluarga dalam
pencegahan perceraian dan (3) fenomena perceraian di Kecamatan Sumbang beserta faktor
penyebab dan dampaknya serta (4) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka
dalam melaksanakan penyuluhan ketahanan keluarga yang berbasis pada kebutuhan dan
permasalahan masyarakat/keluarga setempat serta berperspektif gender.
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Rencana pemecahan masalah
Kondisi rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan para Pengurus Pokja I PKK
Kecamatan Sumbang dan Desa dalam penyuluhan ketahanan keluarga yang berbasis
masyarakat berperspektif gender yang telah dijelaskan di atas dapat diatasi dengan
beberapa cara. Cara pertama misalnya dengan memberikan buku-buku dan materi
pendukung yang diminta untuk dipelajari sendiri. Cara kedua adalah dengan memberikan
pelatihan.
Cara pertama (pemberian buku) dianggap kurang efektif karena memiliki
sejumlah
kelemahan yakni: (a) kebanyakan dari mereka adalah pekerja (ASN),
sehingga dikhawatirkan tidak mempunyai waktu untuk mempelajarinya secara mandiri, (b)
budaya membaca di kalangan masyarakat (terutama kalangan menengah ke bawah) pada
umumnya masih rendah, dan (3) belum ada satu buku yang mampu merangkum semua
materi yang dibutuhkan, sehingga terlalu banyak buku yang harus dibaca.
Adapun cara kedua yang berupa pemberian pelatihan dengan empat materi
merupakan cara yang paling efektif karena: pertama, diberikan oleh para pakar dengan
metode ceramah yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan demikian, para
peserta akan mendapatkan informasi yang jelas dan mendalam. Kedua, digunakannya LCD
sebagai alat bantu ceramah yang menampilkan powerpoint materi yang dibuat ilustratif akan
lebih memudahkan peserta menangkap materi yang disampaikan. Ketiga, target capaiannya
yang tidak hanya meningkatkan pengetahuan, melainkan juga sikap dan keterampilan, akan
lebih memacu peserta mampu merancang rencana kegiatan penyuluhan yang benar-benar
berbasis pada permasalahan keluarga setempat dan berperspektif gender. Keempat, waktu
pelaksanaannya yang tidak terlalu lama yakni 7 jam (jam 9.00 – 16.00) adalah sesuai
dengan kemampuan daya serap mereka.
2. METODE PELAKSANAAN
Upaya peningkatan kapasitas para Pengurus Pokja I Kecamatan dan Desa ini
ditempuh melalui kegiatan pelatihan selama satu hari selama tujuh jam dari pukul 09.0016.00. Jumlah pesertanya adalah sebanyak 25 orang yang terdiri dari 6 orang dari Pokja I
PKK Kecamatan dan 19 orang Pokja I PKK Desa (diwakili oleh Ketua). Materi yang
diberikan adalah sebanyak empat materi yang terdiri dari: (1) Peran Strategis PKK dalam
Pencegahan Perceraian, (2) Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga, (3) Fenomena
Perceraian di Kecamatan Sumbang, serta (4) Penyuluhan Berbasis Komunitas Berperspektif
Gender. Metode pelatihannya adalah berupa: ceramah dan tanya jawab, analisis faktor-faktor
penyebab perceraian di Kecamatan Sumbang serta praktek pembuatan rencana tindak lanjut
(RTL) tentang kegiatan penyuluhan ketahanan keluarga berbasis masyarakat berperspektif
gender yang akan dilaksanakan setelah mengikuti kegiatan pelatihan.
Untuk mengetahui perubahan pengetahuan yang dimiliki antara sebelum dan setelah
mengikuti pelatihan, digunakan teknik pre-test dan post-test. Teknik ini adalah berupa
pemberian sejumlah pertanyaan (dalam bentuk pernyataan) yang terkait dengan masingmasing materi yang diminta dijawab oleh peserta sebelum pemberian materi (pre-test) dan
setelah pemberian materi (post-test). Selanjutnya, untuk mengukur ada tidaknya perbedaan
kondisi sebelum dan sesudah pelatihan, digunakan teknik uji beda dengan menggunakan uji t.
Adapun untuk mengevaluasi keterampilan dalam membuat rancangan penyuluhan yang
berbasis masyarakat dan berperspektif gender, dilakukan dengan cara menilai Rancangan
Tindak Lanjut (RTL) yang mereka buat. Aspek-aspek yang dinilai adalah pada ketepatan dan
ketajaman penentuan sasaran, metode dan teknik penyuluhan yang dibuat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum PKK Kecamatan Sumbang
PKK Kecamatan Sumbang merupakan bagian dari PKK Kabupaten Banyumas yang
berlokasi di kantor Kecamatan Sumbang (sekitar 3,5 kilometer dari kampus Universitas
Jenderal Soedirman). Organisasi yang diketuai istri Camat ini mencakupi 19 PKK Desa
yang dibagi menjadi 78 PKK RW dan 441 PKK RT. Wilayah ini didiami 20.385 keluarga
dengan rata-rata anggota rumah tangganya sebanyak 4,0 yang artinya rata-rata jumlah
anaknya adalah 2 anak. Kebanyakan warganya bekerja di bidang pertanian (32,13 persen)
dan perdagangan (21,85 persen) (BPS Kabupaten Banyumas, 2017).
Pada tahun 2018 prioritas program kerja PKK Kecamatan Sumbang adalah
peningkatan sumberdaya manusia agar menjadi maju dan mandiri dengan kemantapan
kelembagakan, memberikan tambahan bekal pengetahuan, bimbingan, pengembangan dan
penggerakan potensi yang ada untuk menuju ke
arah kemandirian keluarga (Tim
Penggerak PKK Kecamatan Sumbang, 2018). Dalam kenyataannya, pada Laporan Program
Kerja 2018 tidak disinggung tentang fenomena maraknya perceraian di kecamatan ini
serta tidak ada kegiatan penyuluhan ketahanan keluarga yang menekankan pada upaya
pencegahan perceraian. Materi penyuluhannya baru sebatas pencegahan Kekerasan dalam
Rumah Tangga (KDRT) dan materi lainnya sebagaimana yang disampaikan Pengurus PKK
Kabupaten.
Profil Peserta
Peserta Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas Berperspektif Gender
Kecamatan Sumbang berjumlah 25 orang, dengan peserta laki-laki hanya satu orang (4
persen). Apabila dilihat dari unsur atau tingkatan organisasi PKKnya, 6 orang dari PKK
kecamatan dan 19 orang lainnya dari PKK desa. Peserta dari PKK kecamatan terdiri atas
Ketua PKK Kecamatan (istri Camat Sumbang), Sekretaris dan 4 orang pengurus Pokja I
(Ketahanan Keluarga). Sedangkan peserta dari PKK desa, hampir seluruhnya diwakili oleh
ketua PKK desa atau isteri kepala desa. Para isteri kepala desa tersebut, umumnya merupakan
ketua PKK desa yang baru karena suaminya memenangkan pemilihan kepala desa.
Dilihat dari karakteristik usia, paling banyak (48 persen) adalah dari kelompok usia
50–59 tahun. Kelompok usia dengan jumlah relatif besar berikutnya pada rentang usia 40–49
tahun sebesar 28 persen. Menariknya, masih ada pengurus PKK yang berusia lebih dari 60
tahun meski hanya 4 persen.
Walaupun relatif kecil (28 persen) pendidikan sarjana menempati jumlah paling
banyak, diikuti pendidikan SMA/sederajat (0,24 persen), dan SD/sederajat (0,2 persen).
Relatif banyaknya Tim Penggerak (TP) PKK yang berpendidikan sarjana, memberikan
harapan akan kemampuan mereka untuk melaksanakan 10 program pokok PKK sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan dasar untuk terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga. Gambaran profil peserta selengkapnya, dapat dilihat pada tabel 2 berikut.
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Tabel 2. Karakteristik peserta penyuluhan ketahanan keluarga berbasis komunitas
berperspektif gender
Karakteristik Peserta

Pendidikan
Jumlah

Jenis
Kelamin

Unsur

Usia
(Tahun)

SD

SMP

SMA

D-3

S-1

NA

Perempuan

PKK
Kecamatan

50-59

0

0

1

0

3

1

5

PKK Desa

50-59
30-39
40-49
50-59
≥60
NA

0
1
0
2
0
2
5

0
1
1
1
1
0
4

0
0
4
1
0
0
6

1
0
1
0
0
0
2

0
0
1
2
0
1
7

0
0
0
0
0
0
1

1
2
7
6
1
3
25

Laki-laki
Perempuan

Jumlah
Sumber: Data Primer, Diolah
Keterangan: NA = No Answer (Tidak Menjawab)

Penyampaian Materi/Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan pelatihan ini diisi dengan pemberian empat materi yang perlu dimiliki agar
dapat memberikan penyuluhan yang berbasis permasalahan dan kebutuhan keluarga setempat
serta tidak bias gender. Materi pertama adalah “Urgensi Keterlibatan PKK dalam Pencegahan
Perceraian”. Materi ini menegaskan posisi strategis PKK sebagai organisasi pemberdayaan
keluarga terbesar dan terluas jaringannya di Indonesia. Posisi ini membuat PKK memiliki
peran strategis dalam upaya pencegahan perceraian. Dalam struktur organisasinya, upaya ini
merupakan salah satu penjabaran tugas dari Kelompok Kerja (Pokja) I yakni bidang
Ketahanan Keluarga.
Materi kedua adalah “Pembangunan Keluarga dan Ketahanan Keluarga”. Materi ini
diberikan untuk semakin memantapkan pemahaman peserta bahwa pembangunan keluarga
merupakan salah satu amanah Negara yang perlu terus dilaksanakan. Pembangunan ini
semakin perlu diperhatikan seiring dengan menurunnya kondisi ketahanan keluarga di banyak
daerah yang ditandai oleh banyaknya kasus perceraian. Menurut pasal 1 ayat 11 Undangundang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, “ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki
keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri
dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan
kesejahteraan kebahagiaan lahir batin”. Pilar ketahanan keluarga mencakup ketahanan secara
fisik, psikologis dan sosial (Sunarti dalam Puspitawati, 2008). Ketahanan fisik adalah
apabila terpenuhi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
Ketahanan sosial adalah apabila keluarga tersebut berorientasi pada nilai agama, adanya
komunikasi yang efektif di antara anggota keluarga serta adanya pembagian kerja. Adapun
ketahanan psikologis keluarga adalah apabila keluarga mampu menanggulangi masalah
nonfisik, mampu mengendalian emosi secara positif dan memiliki konsep diri positif
(termasuk terhadap harapan dan kepuasan). Tidak berjalannya salah satu atau beberapa unsur
tersebut akan memunculkan gangguan keharmonisan keluarga, terutama antara suami dan
istri. Dampak paling parah dari kondisi ini adalah berakhirnya ikatan perkawinan yang
disebut dengan perceraian.
Materi ketiga adalah “Fenomena Perceraian di Kecamatan Sumbang”. Perceraian
adalah terputusnya ikatan perkawinan yang dapat disebabkan banyak faktor. Hasil kajian di
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beberapa tempat antara lain di Jepang (Uchida, dkk., 1993), Amerika (J. Hardie & Lucas,
2010) dan Iran (Maysam Musai et al, 2014) menegaskan bahwa faktor ekonomi berupa
pendapatan yang rendah merupakan salah satu faktor penyebab perceraian. Kajian Hardie
& Lucas (2010) lebih memperjelas fenomenanya pada perceraian di kalangan pasangan muda.
Fenomena ini pula yang banyak terjadi di Indonesia sebagaimana ditemukan dari beberapa
hasil penelitian antara lain Matondang (2014), Muchimah (2015), Puspita, dkk. (2014) dan
Puspita, dkk. (2017). Faktor ekonomi pula yang banyak menjadi penyebab putusnya
perkawinan di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Meskipun sejak tahun 2015
jumlah kasusnya menurun, akan tetapi masih banyak keluarga yang termasuk kategori “rawan
cerai” disebabkan banyaknya laki-laki yang bekerja tidak tetap/serabutan.
Materi keempat adalah “Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas
Berperspektif Gender”. Materi ini menjelaskan bahwa penyuluhan adalah upaya mengubah
perilaku seseorang/sekelompok orang baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun
keterampilan/tindakan. Dengan demikian, penyuluhan ketahanan keluarga adalah upaya
untuk meningkatkan keberdayaan keluarga melalui peningkatan ketiga aspek tersebut dengan
maksud agar terwujud keluarga yang kokoh baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.
Penyuluhan tersebut perlu dilaksanakan dengan mendasarkan
Untuk menilai keberhasilan kegiatan pelatihan ini, telah dilakukan pre test dan post
test terhadap materi-materi yang disangkuman yang dirangkum dalam 10 pernyataan. Materi
pertama tentang “Urgensi PKK dalam Pencegahan Perceraian” diwakili oleh 2 pernyataan
yakni: (1) UU Nomor 52 Tahun 2009 adalah UU peraturan tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta (2) Penyuluhan tentang perceraian
menjadi salah tugas dari Pokja I.
Materi kedua (“Fenomena Perceraian di Kecamatan Sumbang”) diwakili oleh 6
pernyataan yakni: (1) Jumlah perceraian di Kabupaten Banyumas tahun 2015 adalah yang
terbanyak kedua di Jawa Tengah setelah Cilacap, (2) Jumlah kasus perceraian di Kecamatan
Sumbang termasuh yang terbanyak di Kabupaten Banyumas, serta (3) Kantor Pengadilan
Agama (PA) di Kabupaten Banyumas ada 2 yakni PA Banyumas dan PA Purwokerto, (4)
Kebanyakan kasus perceraian di banyak daerah (termasuk di Kecamatan Sumbang) adalah
berupa cerai gugat, (5) Kebanyakan perceraian saat ini disebabkan karena masalah ekonomi
dan ketidakharmonisan” serta (6) Perceraian yang bersifat massif/ banyak tidak hanya
merugikan keluarga tersebut, melainkan juga masyarakat dan bahkan Pemerintah. Adapun
untuk materi ketiga yakni “Penyuluhan berbasis komunitas berperspektif gender” diwakili
oleh 2 pernyataan yakni: (1) Penyuluhan keluarga berbasis komunitas adalah penyuluhan
yang mendasarkan materi dan metodenya kepada permasalahan dan kebutuhan keluargakeluarga di lingkungan tersebut, serta (2) Penyuluhan keluarga berperspektif gender adalah
penyuluhan yang penentuan sasarannya tidak saja ditujukan bagi para istri/perempuan,
melainkan juga para suami/laki-laki dan bahkan remaja putra dan putri Analisis terhadap
kedua tes tersebut dapat menggambarkan perubahan nilai rata-rata pre test dan post test
peserta pelatihan, sebagaimana tampak pada gambar 1 berikut.
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Gambar 1. Perubahan Rata-rata Nilai Pre Test dan Post Test Peserta Per Item Pertanyaan
Sumber: Data Primer, Diolah
Dari Tabel 1 di atas, berikut ini dideskripsikan kondisi pengetahuan dan sikap
responden pada saat sebelum dan sesudah materi berupa 10 penyataan untuk pre test maupun
post. Tampak pada gambar 1 rata-rata nilai pre test maupun post test peserta di atas nilai
tengahnya yaitu 2, dengan nilai rata-rata tertinggi di atas nilai tengah adalah pernyataan
nomor 7 untuk pre test, dan pernyataan nomor 7, 8, 9, dan 10 untuk post test. Sedangkan
nilai rata-rata terendah di atas nilai tengah adalah pernyataan nomor 3 untuk pre test, dan
pernyataan nomor 1 hingga 6 untuk post test.
Keseluruhan skor dari 10 pernyataan pada pre dan post test menunjukkan pemahaman
peserta akan materi-materi yang disampaikan dalam penyuluhan. Terhadap skor tersebut,
selanjutnya dikategorikan sehingga dapat diperoleh kategori pemahaman peserta sebelum dan
sesudah penyuluhan, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Sumber: Data Primer, Diolah
Tampak pada tabel di atas, pemahaman peserta sebelum penyuluhan masuk kategori
cukup sebanyak 21 orang dan 4 orang lainnya masuk kategori baik. Dengan demikian,
sebagian besar atau 84 persen peserta relatif kurang baik atau cukup kategori pemahamannya
akan tema penyuluhan.
Setelah penyuluhan, melalui post test diperoleh gambaran pemahaman peserta akan
materi-materi penyuluhan. Gambaran tersebut tampak pada tabel berikut.
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Sumber: Data Primer, Diolah
Tabel di atas menggambarkan perubahan pemahaman peserta setelah penyuluhan.
Tampak pada tabel tersebut, ada satu orang yang tidak termasuk dalam dua kategori pada
tabel. Hal tersebut disebabkan post testnya tidak dikerjakan karena yang bersangkutan ada
kepentingan sehingga tidak menyelesaikan penyuluhan yang diikutinya. Selanjutnya, tampak
peserta yang kategori cukup sebanyak 4 orang dan 20 orang lainnya masuk kategori baik.
Dengan demikian, sebagian besar atau 80 persen peserta masuk kategori baik pemahamannya
akan tema penyuluhan.
Berdasarkan gamabaran kedua tabel di atas, tampak secara kuantitatif ada perbedaan
berupa peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan. Guna melihat perubahan
lebih mendalam pemahaman peserta, dapat dilakukan dengan analisis tabulasi silang berikut.

Sumber: Data Primer, Diolah
Tabel silang di atas menggambarkan, dari 25 peserta yang mengikuti pre test,
sebagian besar (21 orang atau 84 persen) masuk kategori cukup, sedangkan 4 orang lainnya
(16 persen) masuk kategori baik pemahamannya. Dari 16 orang yang masuk kategori cukup
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pemahamannya sebelum pelatihan, 3 orang (14,3 persen) di antaranya tetap pada kondisi
yang sama, dan 18 orang (85,7 persen) meningkat menjadi baik pemahamannya. Sementara,
dari 4 orang yang sebelum penyuluhan masuk kategori baik pemahamannya, 2 orang (50
persen) tetap pada kondisi yang sama, 1 orang yang menjadi tidak terkategorikan karena
tidak mengerjakan post testnya, sedangkan 1 orang (25 persen) yang justru turun menjadi
cukup tingkat pemahamannya. Dengan demikian, dari 21 orang yang masuk kategori cukup
sebelum penyuluhan, turun menjadi 4 orang setelah penyuluhan. Sementara itu, 4 (empat)
orang yang masuk kategori baik sebelum penyuluhan, meningkat menjadi 20 orang setelah
penyuluhan.
Gambaran yang diperoleh berdasarkan tabulasi silang di atas menunjukkan
kecenderungan perubahan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan.
Guna meningkatkan kekuatan pengambilan kesimpulan atas perubahan tersebut, dilakukan
dengan teknik statistika inferensial yakni menggunakan teknik chi-square, sebagaimana
tampak pada tabel berikut.

Sumber: Data Primer, Diolah
Tampak pada tabel chi-square test di atas, nilai chi-squarenya sebesar 6,027. Guna
mengambil kesimpulan apakah ada perbedaan pemahaman peserta sebelum dan setelah
mengikuti penyuluhan, dapat dilihat pada kolom Asymp. Sig di mana jika nilai pada kolom
tersebut dan baris Pearson Chi-Square < dari α yang besarnya 0,05 maka dapat disimpulkan
ada perbedaan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan, dan
sebaliknya jika nilainya ≥ α yang besarnya 0,05, Oleh karena 0,049 < dibandingkan α (0,05)
maka dapat disimpulkan ada perbedaan pemahaman peserta sebelum dan setelah mengikuti
penyuluhan. Dengan demikian, Penyuluhan Ketahanan Keluarga Berbasis Komunitas
Berperspektif Gender dapat dinyatakan berhasil.
4. KESIMPULAN
Dari analisis data yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:
1. Proses pelatihan telah memberikan dampak positif kenaikan pemahaman para peserta
tentang penyuluhan ketahanan keluarga yang tampak dari adanya peningkatan nilai
berkategori “tahu” dari pre-test ke post-test. Hal ini diperkuat dari hasil uji beda yang
menunjukkan adanya perbedaan antara kedua kondisi tersebut. Dari analisis faktor-faktor
yang menjadi penyebab perceraian juga tampak adanya peningkatan pemahaman tentang
hal tersebut. Selanjutnya, dari RTL yang diajukan juga tampak bahwa sebagian responden
telah merencanakan perluasan target sasaran penyuluhannya yang tidak lagi hanya
ditujukan bagi para istri/perempuan, melainkan juga kelompok suami/laki-laki baik
melalui forum RW maupun Desa.
2. Dengan pembekalan tersebut, mereka diharapkan dapat menyuluhkan materi-materi yang
diberikan di wilayah desa masing-masing hingga ke tingkat RT dan bahkan RW. Dengan
demikian, diharapkan seluruh warga (tidak hanya para istri, melainkan para suami dan
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para tokoh-tokoh masyarakat setempat) dapat menyadari adanya fenomena penurunan
keluarga, sehingga akan segera bersinergi untuk mencegah dan mengatasinya.
3. Secara khusus, perhatian perlu diberikan kepada desa-desa yang dari hasil pantauan para
responden (karena tidak ada data resmi) memiliki kasus perceraian tinggi, misalnya: Desa
Kutayasa. Diharapkan kegiatan pelatihan tersebut dapat dikhususkan di desa ini agar
semua pengurus PKK RW dan RT di desa ini dapat lebih memahami, agar segera dapat
bertindak cepat untuk mencegah dan mengatasinya.
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