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1.2 Tujuan Penelitian 
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Table 1. Pertanyaan Penelitian 

Garis besar pertanyaan penelitian: 

1.  Mengapa sebagian masyarakat Indonesia tidak menggunakan pelayanan dasar kesehatan? 
2.  Mengapa sebagian masyarakat Indonesia tidak menyekolahkan anak mereka ke SD (MI) dan SMP (MTs)?

Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pelayanan Pendidikan Dasar (SD-SMP) 

Sisi Permintaan 

 Mengapa sebagian perempuan (dapat) 
menggunakan pelayanan dasar KIA (yang 
dipersyaratkan program Bantuan Tunai 
Bersyarat), sementara yang lain tidak? 

 Apa perbedaan alasan kelompok yang berbeda 
untuk menggunakan atau tidak menggunakan 
pelayanan KIA? 

 

Sisi Permintaan 

 Mengapa sebagian orang tua menyekolahkan 
anak mereka, sementara yang lain tidak? 

 Apa perbedaan alasan kelompok yang berbeda 
di suatu desa untuk tidak menyekolahkan anak 
mereka?   

Sisi Penawaran 

 Mengapa penyedia pelayanan tidak dapat 
menyediakan pelayanan KIA secara penuh? 

 Apakah penyedia pelayanan mengalami 
masalah yang berbeda dalam menjangkau  
kelompok yang berbeda?   

 Siapakah kelompok ini dan apa masalahnya?   
 

Sisi Penawaran 

 Mengapa sekolah-sekolah tidak dapat 
menampung dan memastikan kehadiran seluruh 
anak usia sekolah?   

 Apakah penyedia pelayanan/sekolah 
mengalami masalah yang berbeda dalam 
menjangkau kelompok yang berbeda?   

 Siapakah kelompok ini dan apa masalahnya?   
 

Aktor-aktor lain (terutama pemerintahan desa)   

 Bagaimana aktor-aktor di tingkat desa 
memengaruhi perempuan untuk menggunakan 
atau tidak menggunakan pelayanan KIA? 

 

Aktor-aktor lain (terutama pemerintahan desa)   

 Bagaimana aktor-aktor di tingkat desa 
memengaruhi orang tua untuk menyekolahkan 
atau tidak menyekolahkan anak mereka?   

Interaksi penyedia pelayanan dan pengguna:  

 Seberapa besar dan kapan  pengguna dan 
bukan pengguna KIA terlibat dalam penyediaan 
pelayanan KIA?   

 

Interaksi penyedia pelayanan dan pengguna:  

 Seberapa besar dan kapan orang tua terlibat 
dalam pengambilan keputusan tentang 
pengelolaan sekolah SD dan SMP?   
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1.4 Wilayah Penelitian 
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Tabel 2. Lokasi Penelitian 

No. Kabupaten/Kota Kecamatan Kategori Desa/Kelurahan 

Jawa Barat 

1. Nagarawangi 
2. 

Rancakalong 
PNPM-Perlakuan-Pedesaan 
Tidak mendapatkan insentif Pamekaran 

3. Buahdua 
4. 

Buahdua 
PNPM-Perlakuan-Pedesaan 
Mendapat insentif Bojongloa 

5. Sukaratu 
6. 

Sumedang 
 
Angka kemiskinan 2004: 
11,74% 

Darmaraja PNPM-Kontrol-Pedesaan 
Neglasari 

7. Gegesik Kulon 
8. 

Gegesik PKH-Perlakuan-Pedesaan 
Jagapura Kidul 

9. Susukan 
10. 

Susukan PKH-Kontrol-Pedesaan 
Tangkil 

11. Mundu PKH-Kontrol-Perkotaan Mundu Pesisir 

12. 

Cirebon 
 
Angka kemiskinan 2004: 
16,59% 

Gunung Jati/ 
Cirebon Utara 

PKH-Perlakuan-Perkotaan Mertasinga 

Nusa Tenggara Timur (NTT) 

13. Taunbaen 
14. 

Biboki Utara 
PNPM-Perlakuan-Pedesaan 
Tidak mendapat insentif Hauteas 

15. Sekon 
16. 

Insana 
PNPM-Perlakuan-Pedesaan 
Mendapat insentif Susulaku 

17. Oenenu 
18. 

Timor Tengah Utara 
(TTU) 
 
Angka kemiskinan 2004: 
30,65% 

Miomaffo Timur PNPM-Kontrol-Pedesaan 
Kuanek 

19. Oenay 
20. 

Kie PKH-Perlakuan-Pedesaan 
Falas 

21. Boentuka 
22. 

Timor Tengah Selatan 
(TTS) 
Angka kemiskinan 2004: 
37,38% 

Batu Putih PKH-Kontrol-Pedesaan 
Oehela 

23. Alak PKH-Perlakuan-Perkotaan Fatufetto 

24. 

Kota Kupang 
Angka kemiskinan 2004: 
10,65% Maulaffa PKH-Kontrol-Perkotaan Naikolan 

Keterangan: *Perbedaan antara tidak mendapat insentif dan mendapat insentif terletak pada distribusi dana hibah ke 
desa-desa pada tahun kedua, dengan kecamatan yang mendapat insentif mendistribusikan seperlima dari dana hibah 
tersebut ke desa-desa berdasarkan pencapaian keduabelas indikator desa-desa bersangkutan pada tahun pertama. Hal 
ini akan menguji efektivitas dana hibah bersyarat terhadap pencapaian dalam meningkatkan pencapaian komunitas dan 
manfaat keseluruhan program. 
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2.1 Lokasi Penelitian 
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2.2 Sumber Daya Alam dan Ekonomi 
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2.3 Penduduk 
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2.4 Kelompok Komunitas dan Kelembagaan 
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2.5 Fasilitas Kesehatan dan Pendidikan 

2.5.1 Fasilitas Kesehatan 
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2.5.2 Fasilitas Pendidikan 
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III. KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN PELAYANAN 
KESEHATAN IBU DAN ANAK 



      







         

         







           





 

          



          

        

           







 

        




Tabel 3. Kematian Ibu Melahirkan, Proporsi Kelahiran yang Ditolong Nakes,  

Kematian Bayi, dan Kematian Balita 

 

Angka Kematian 
Ibu Melahirkan 

per 100.000 
Kelahiran Hidup 

Proporsi 
Kelahiran yang 

Ditolong Tenaga 
Kesehatan/Nakes 

(%) 

Angka 
Kematian Bayi 

per 1.000 
Kelahiran Hidup 

Angka 
Kematian Balita 

per 1.000 
Kelahiran Hidup 

Indonesia     

1992 n.a. n.a. 68 97 

1994 390 n.a. 57 81 

1997 n.a. n.a. 46 n.a. 

2002–2003 307 n.a. 35 46 

2005 n.a. n.a. n.a. 40 

Proyeksi 2015* 163 n.a. n.a. n.a. 

2006 n.a. 72,41 n.a. n.a. 

Sumber: Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007 (UNDP-Bappenas 2007: 49–59) 
Keterangan: n.a. = data tidak tersedia 
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3.1  Ketersediaan, Kondisi, dan Cakupan Pelayanan Dasar Kesehatan 
Ibu dan Anak 



          

   

           

         

        







          









3.1.1 Ketersediaan Fasilitas Pelayanan KIA Modern 
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3.1.2 Sarana dan Prasarana KIA Modern 
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3.1.3 Kendala Lain yang Dihadapi dan Kebutuhan Penyedia Pelayanan KIA 
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3.1.4 Kerja sama dengan Masyarakat dan Jangkauan pada Kelompok Tertentu  
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Kotak 1. Kepercayaan Se’i 

Se’i yang secara harfiah berarti ’panggang’ ini dilakukan setelah proses persalinan.  Di TTS, si ibu 
harus tinggal dalam sebuah rumah bulat (atap dan dinding terbuat dari daun ilalang), sementara di 
Insana, TTU, si ibu tinggal dalam salah satu ruangan di dalam rumah. Di bawah tempat tidurnya, 
diletakkan tungku perapian yang panas. Suami biasanya sudah mulai menyiapkan kayu bakar pada 
saat usia kandungan sang istri sudah memasuki usia tujuh bulan. Masyarakat mengatakan bahwa si 
ibu dan bayi harus berada dalam kondisi di-se’i selama 40 hari. Bahkan, sang ibu tidak bisa keluar 
dari ruang se’i, kecuali sangat terpaksa. Jika ingin keluar dari ruangan, seluruh badan si ibu harus 
diselimuti kain atau selimut. Selama di-se’i, ibu juga harus makan makanan panas dan minum 
minuman panas. Jagung bose dianggap sebagai makanan pokok bagi ibu yang baru melahirkan 
agar kondisinya pulih dan ASI ibu banyak. Di Desa Sekon, Insana, TTU, para ibu harus makan 
bubur panas dan minum air panas. 

Proses se’i ini mengakibatkan proses pelayanan KIA tergangggu karena si anak tidak bisa 
mendapat imunisasi sampai proses ini selesai dalam 40 hari dan si ibu tidak dapat menjalani proses 
perawatan pascalahir. Hal inilah yang sangat disayangkan oleh para bidan desa. Namun, tradisi ini 
tampaknya masih sulit untuk dihilangkan di beberapa desa. Bahkan, di Desa Hauteas, Biboki Utara, 
TTU, ada beberapa ibu yang tetap bersikeras untuk memilih di-se’i meskipun hal tersebut dilarang 
oleh bidan desa, dan mereka bahkan memilih untuk tidak menggunakan jasa bidan dalam proses 
perawatan saat hamil, melahirkan, dan pascalahir. 

Dinas Kesehatan, bidan, dan kader posyandu sebenarnya sudah menjelaskan bahaya se’i ini, yaitu 
si anak yang masih bayi dan si ibu bisa terkena penyakit pneumonia (sakit paru-paru) dan 
mengalami dehidrasi, kekurangan gizi, infeksi saluran pernapasan, dan kekurangan darah.  Namun, 
terkadang hal ini sepenuhnya belum dapat diterima oleh sebagian masyarakat. Menurut penuturan 
peserta FGD di Desa Sekon, kadang kala karena si ibu harus melakukan panggang, tindakan bidan 
dapat menjadi bertolak belakang dengan se’i; misalnya, jahitan vagina yang dilakukan oleh bidan 
dapat memperlambat proses penyembuhan saat se’i. 
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3.1.5 Pelayanan Tradisional 
 

       

   

  
           

        



          



 
Tabel 4. Jumlah Dukun Bayi/Beranak, Terlatih dan Tidak Terlatih 

Puskesmas Kecamatan 
Jumlah Dukun Bayi 

Terlatih 
Jumlah Dukun Bayi 

Tidak Terlatih 

Jawa Barat 
Sumedang (data Podes) 2003 2005 2003 2005 
Rancakalong Rancakalong 34 29 0 0 
Buahdua Buahdua 23 23 1 0 
Darmaraja Darmaraja 33 30 2 0 
Cirebon (data Podes) 2003 2005 2003 2005 
Susukan Susukan 35 32 6 2 
Mundu Mundu 26 17 0 10 
Cirebon Utara Cirebon Utara 11 10 0 2 

NTT 
TTU (data Podes) 2003 2005 2003 2005 
Lurasik Biboki Utara 31 30 23 24 
Oelolok Insana 35 51 42 25 
 Miomaffo Timur 90 78 59 33 
TTS (data Podes) 2003 2005 2003 2005 
Kie Kie 38 45 63 46 
 Batuputih 28 25 2 29 
Kupang (data Podes) 2003 2005 2003 2005 
Bakunase Maulaffa 24 7 1 4 
Alak Alak 44 29 15 39 

Sumber:  Podes 2003 dan 2005 (diolah dari data per desa) 
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3.2 Penggunaan dan Faktor yang Memengaruhi Penggunaan Pelayanan 
Kesehatan Ibu dan Anak 


3.2.1 Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pelayanan 

KIA Modern 
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Tabel 5. Tingkat Kehadiran di Posyandu Saat Pengamatan Lapangan 

Nama Posyandu Desa/Kelurahan 
Jumlah Balita 

Terdaftar 

Jumlah Balita 
yang Hadir Saat 

Pengamatan 

% 
Kehadiran 

Sumedang 

Arwana IV Nagarawangi 47 38 80,85 

Merpati 2 Pamekaran  16 9 56,25 

Tampomas 1 Buahdua 72 65 90,28 

(Tidak diamati) Bojongloa - - - 

Tulip 2 Neglasari 108 59 54,63 

Flamboyan 1 Sukaratu 100 49 49,00 

Cirebon 

Gandarasa V Gegesik Kulon* - - - 

Merpati III Jagapura Kidul 107 40 37,38 

Sumber Jaya Susukan 58 45 77,59 

(Tidak diamati) Tangkil - - - 

(Tidak diamati) Mundu Pesisir - - - 

Lawang Mas Mertasinga 56 47 83,93 

TTU 

(Tidak diamati) Taunbaen - - - 

Pos 1 Hauteas 75 44 58,67 

Posyandu A dan B Sekon 143 126 88,11 

(Tidak diamati) Susulaku - - - 

Tekin 1 Oenenu 99 90 90,90 

Posyandu B Kuanek 60 57 95,00 

TTS 

Posyandu A Falas 57 53 92,98 

Pos II Feuknoni Oenay 140 128 91,43 

Boentuka Boentuka 19** 19** 100 

(Tidak diamati) Oehela - - - 

Kupang 

Sehati Naikolan 110 41 29,29 

Melati 2 Fatufetto 125 45 36,00 

Sumber:  Hasil pengamatan posyandu selama penelitian lapangan 
Keterangan: Beberapa posyandu tidak dapat diamati karena tanggal penyelenggaraannya berada di luar jadwal 

penelitian lapangan. 
 *Catatan jumlah kehadiran anak balita di posyandu ini sulit diverifikasi sehingga tidak dicantumkan dalam 
tabel.  
** Hanya ibu hamil 



Lembaga Penelitian SMERU  

          



         





         







       



            

            






           

      





  











         



         



3.2.2 Kendala Akses Fisik dan Keuangan 
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3.2.3 Kualitas Pelayanan KIA Modern 
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Tabel 6. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan KIA Modern 

Pemberi 
Pelayanan 

Tingkat Kepuasan Alasan 

Pada umumnya puas Proses persalinan tidak menimbulkan efek sakit sesudahnya karena diberi 
suntikan; bidan desa memiliki peralatan yang lengkap (ada infus, pengukur 
tensi, penyedot air ketuban), dapat memberikan surat rujukan ke 
puskesmas atau rumah sakit jika ada masalah, bisa menyembuhkan 
penyakit anak, memberikan obat yang kualitasnya bagus, melayani dengan 
ikhlas dan tulus, sabar menunggu sampai pagi, teliti, dan obatnya cocok; 
kehadirannya tepat waktu dan tidak perlu disusul; bidan desa baik, sabar, 
ramah, dan cekatan; bidan desa melakukan kontrol ke rumah; biaya 
pelayanan bidan desa termasuk akta (di beberapa tempat, pasien diberi tas 
dan mendapat jasa melubangi telinga/tindik); biaya dapat diangsur; bidan 
desa membolehkan suami pasien untuk menunggui istri saat melahirkan, 
sering bertanya pada pasien dan pasien mendapat penjelasan, dan cantik. 

Bidan desa 

Sebagian kecil  
tidak puas 

Bidan desa tidak ada ketika pasien membutuhkan dan kurang teliti; pasien 
JPS (Jaring Pengaman Sosial) sering dinomorduakan; biaya pelayanan 
bidan desa harus lunas sekaligus (tidak dapat diangsur); obat tidak manjur; 
bidan judes, tidak sabar, tidak menemani pasien ketika pasien kesakitan 
menunggu partus, dan kasar saat membantu persalinan. 

Kader 
posyandu 

Pada umumnya puas Kader posyandu merupakan bagian dari masyarakat sehingga mereka 
memperhatikan masyarakat; mereka juga mendatangi/menyusul 
masyarakat yang tidak hadir, bersegera dalam menyampaikan bantuan, 
mengumumkan kegiatan, memberi pelayanan KIA sebelum ke bidan 
desa, dan ramah. 

Pada umumnya puas Posyandu diselenggarakan setiap bulan sekali; selalu ada bidan 
selama penyelenggaraan; balita ditimbang dan diimunisasi; imunisasi 
diselenggarakan tepat waktu dan dosisnya bagus; ada PMT; jumlah 
kadernya cukup; timbangannya bagus.  

Posyandu 

Sebagian kecil tidak 
puas 

Tidak ada PMT (di posyandu tertentu, anak malahan diberi chiki); tidak ada 
vitamin; petugas dari puskesmas sering terlambat; dosis imunisasi tidak tepat. 

Sebagian tidak puas Pelayanan diberikan seperlunya; pemeriksaan tidak teliti karena 
banyaknya pasien; pasien Askeskin/Gakin (JPK Gakin–Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin)12 kurang diperhatikan; 
antrean panjang; bidan berganti-ganti; terkadang, petugas salah 
memberi obat dan kurang ramah. 

Puskesmas 

Sebagian puas Biaya pelayanan gratis/murah; ada dokter; bidan banyak dan ada yang 
ramah; tempat bersih; pelayanan bagus; pasien antre menurut nomor; 
pasien cepat sembuh; bila minta obat yang bagus diberi obat bagus; obatnya 
manjur; antreannya adil; pemeriksaannya teliti; perawatnya baik; dokternya 
komplit: dokter anak dan dokter gigi; ada fasilitas periksa darah. 

Pada umumnya  
tidak puas 

Obatnya tidak manjur. Pustu 

Sebagian kecil puas Peralatannya lengkap. 

Pada umumnya  
tidak puas 

Pasien Askeskin/Gakin kurang diperhatikan; pasien harus menyediakan 
uang muka (jika ada uang, baru ada pelayanan; rumah sakit sekarang 
cenderung “tidak memiliki perasaan lagi”); perawat dan petugas 
administrasi kurang ramah/judes; harga obat mahal. 

RSU 

Sebagian kecil puas Peralatannya canggih; ada dokter dan dokternya baik; obatnya 
lengkap; obat untuk pasien Askeskin/Gakin dan pasien umum tidak 
dibedakan; tempat/fasilitas bagus; ada vitamin kurang darah; ada 
pemeriksaan kandungan; pasien mendapat pemeriksaan USG; 
dokternya ganteng. 

Praktik 
dokter 

Pada umumnya puas Walau biaya lebih mahal, hasilnya memuaskan: obatnya bagus, 
pemeriksaannya teliti dan tepat waktu (sesuai dengan jadwal), ada 
pemberian vitamin, dan pasien mendapat pemeriksaan USG. 

Sumber: Rangkuman hasil FGD 
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3.2.4 Pilihan terhadap Pelayanan KIA Tradisional 
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3.2.5 Aktor yang Memengaruhi Penggunaan Pelayanan KIA Modern 
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IV. KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN PELAYANAN 
PENDIDIKAN DASAR 







         



    





          

          

  



           

           






Tabel 7. APM dan APK SD dan SMP, dan Angka Melek Huruf (%) 

Indonesia 
dan Provinsi 

APM 
SD 

APK 
SD 

APM SMP 
APK 
SMP 

Angka Melek 
Huruf 

Indonesia (nasional) 

- 1992  88,70 102,00 41,90 55,60 96,58 

- 2006 94,73 109,95 66,52 88,68 98,84 

Jawa Barat 

- 2006 93,00* n.a. 60,00* n.a. n.a. 

Nusa Tenggara Timur 

- 2006 92,00* n.a. 49,00* n.a. n.a. 

Sumber: Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007 (UNDP-Bappenas 2007: 25–28) 
Keterangan: * perkiraan dari grafik pada Gambar 2.4; n.a. = data tidak tersedia 

 

 





 

 

Tabel 8. Angka Mengulang dan Angka Putus Sekolah (%)  

TA 2001/2002–TA 2002/2003  TA 2004/2005–TA 2005/2006 
Kejadian Sekolah 

Jumlah Siswa % Jumlah Siswa % 

Angka Mengulang 1.368.163 5,9 1.026.275 3,9 

Angka Putus Sekolah 683.056 2,7 824.684 3,2 

  Sumber: Laporan Pencapaian MDGs Indonesia 2007 (UNDP-Bappenas 2007) 

 

         

          

         



 

 



Lembaga Penelitian SMERU  

4.1 Ketersediaan dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Dasar 

4.1.1 Ketersediaan dan Daya Tampung Sekolah 
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4.1.2 Kendala yang Dihadapi Sekolah dalam Menyediakan Fasilitas Pendidikan 
yang Menyeluruh 
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4.1.3 Kendala yang Dihadapi Guru dalam Memberi Pelayanan yang Memadai 
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4.1.4 Kendala dalam Menjangkau Kelompok Tertentu 
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4.1.5 Kualitas Pelayanan 
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4.1.6 Peran Aktor dan Partisipasi Masyarakat dalam Menyediakan Fasilitas Sekolah 
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4.2  Penggunaan Pelayanan Pendidikan Dasar dan Faktor yang 
Memengaruhi Orang Tua untuk Menyekolahkan Anaknya 


4.2.1 Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Pendidikan 
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Kotak 2. Diskontinuitas Pendidikan Siswa 
 
Kasus putus sekolah SD 
Kecuali di Desa Neglasari, Darmaraja, Sumedang; Desa Taunbaen, Biboki Utara, TTU; dan Desa 
Fatufetto, Alak, Kupang, kasus putus sekolah SD terdapat di semua desa, sebagian dalam jumlah 
yang cukup besar. Pada tahun 2007, misalnya, di salah satu SDN di Desa Jagapura Kidul, Gegesik, 
Cirebon, 10 siswa dari 69 siswa yang termasuk ke dalam kohor yang sama putus sekolah. Di salah 
satu SDN di Desa Mundu Pesisir, Mundu, Cirebon, terdapat 3–4 kasus putus sekolah dari total 425 
siswa. Di dua desa di Cirebon, yaitu di Desa Mundu Pesisir dan di Desa Mertasinga, yang letaknya di 
pesisir pantai dan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, kasus putus sekolah banyak 
dijumpai terjadi pada anak laki-laki kelas 5 dan kelas 6 SD, sementara di Desa Tangkil, ditemui kasus 
anak yang berhenti belajar di SD dan pindah ke pesantren. 
 
Kasus putus sekolah SMP 
Untuk tingkat SMP, tidak ada satu pun wilayah sampel dari penelitian ini yang bersih dari kasus 
putus sekolah dan di NTT, kecenderungannya tinggi. Sebagai contoh, di SMPN 2 Insana, TTU, 
pada TA 2006/2007, ada 14 siswa (atau sekitar 4%) yang putus sekolah dan pada tahun ajaran 
yang sama, di SMPN 2 Amanuban Barat, Batu Putih, ada lima orang yang putus sekolah. 
 
Kasus tidak melanjutkan pendidikan ke SMP 
Salah satu keberhasilan kebijakan Wajar Dikdas 9 Tahun dan pelaksanaan berbagai program 
pendidikan, misalnya BOS, adalah turunnya angka tidak melanjutkan sekolah. Sebagai 
gambaran, di Desa Oehela, Batu Putih, TTS, misalnya, masyarakat memperkirakan maksimal 
hanya 1% saja anak-anak usia SMP yang tidak mendaftarkan diri ke SMP. Keterangan 
masyarakat ini diperkuat oleh informasi dari para informan bahwa untuk anak lulusan SD tahun 
2007 memang tidak satu pun yang tidak mendaftarkan diri ke SMP. Proporsi tidak melanjutkan 
pendidikan ke SMP di wilayah perkotaan cenderung lebih kecil daripada proporsi tidak 
melanjutkan pendidikan ke SMP di wilayah pedesaan. 
 
Hal sebaliknya dari kondisi Desa Oehela terjadi di beberapa desa lainnya. Contohnya, di Desa 
Pamekaran, Sumedang, dari 13 lulusan SDN Cikeusik tahun 2007, hanya tujuh di antaranya yang 
melanjutkan pendidikan ke SMP. Sisa lulusan lainnya sampai saat ini masih diupayakan oleh 
aparat desa untuk dapat masuk ke Program Kejar Paket B. 
 
Kasus tidak naik kelas, mengulang, dan tidak lulus  
Sebagian besar siswa SD di setiap desa naik kelas. Mereka yang tidak naik kelas pada umumnya 
adalah para siswa yang berada di kelas 1 dan kelas 2 dan para siswa yang tidak naik dari kelas 5 
ke kelas 6 karena mereka tidak dapat memenuhi syarat kenaikan kelas. Pada 2006, di salah satu 
SDN di Desa Mundu Pesisir, Mundu, Cirebon, terdapat delapan siswa yang tidak naik di kelas 1 
dan enam siswa yang tidak naik di kelas 2. Di SDK Sekon, Insana, TTU, ada sekitar 20-an siswa 
yang terpaksa tidak dinaikkan, yaitu 9 siswa kelas 1 (5 laki-laki dan 4 perempuan), 5 siswa kelas 
2 (2 laki-laki dan 3 perempuan), 6 siswa kelas 3 (3 laki-laki dan 3 perempuan), 3 siswa laki-laki 
kelas 4, 8 siswa kelas 5 (5 laki-laki dan 3 perempuan).  

 
Untuk tingkat SMP, di SMPN 2 Insana, TTU, misalnya, pada TA 2006/2007, ada 7 siswa dari 100 
siswa (atau 7%) yang tidak naik kelas dari kelas 2 ke kelas 3. Demikian pula halnya dengan para 
siswa yang tidak naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2; menurut sekolah, di kelas 1 ini lebih banyak 
wajah-wajah yang “kurang pandai”.  
 
Tidak seperti angka tidak naik kelas dan angka mengulang kelas yang relatif rendah, angka 
ketidaklulusan murid untuk SMP lumayan tinggi. Sebagai contoh, di SMPN 2 Insana, TTU, pada TA 
2006/2007, dari 96 siswa kelas 3, 21 di antaranya (atau 22%) tidak lulus UAN (ujian akhir nasional). 
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Tabel 9. Jumlah Siswa yang Terdaftar dan Lulusan di SDK Sekon, Insana, TTU 

    Siswa yang Terdaftar       Jumlah Lulusan 
Tahun Ajaran 

P L Jumlah P L Jumlah 

1996/1997 16 18 34    

1997/1998 16 14 30    

1998/1999 13 16 29    

1999/2000 13 19 32    

2000/2001 14 16 30    

2001/2002    6 15 21 

2002/2003    16 9 25 

2003/2004    13 11 14 

2004/2005    9 9 18 

Keterangan: P = perempuan dan L = laki-laki 
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Kotak 3. Syarat Kenaikan Kelas 
 

Untuk kelas 1 dan kelas 2 SD, syarat-syarat kenaikan kelas adalah bisa membaca, menulis, 
dan berhitung, sementara untuk syarat-syarat kenaikan kelas 5 dan kelulusan kelas 6 
mempertimbangkan tingkat kesiapan siswa dalam menghadapi ujian akhir dengan standar 
nilai Bahasa Indonesia, Matematika, dan Agama yang lebih dari 5. 
 
Untuk SMP, selain memenuhi syarat minimal tatap muka, standar kenaikan kelas adalah nilai 
per mata pelajaran yang minimal 65 dan hasil penilaian terhadap sikap anak yang positif. 
Selama ini, untuk SMP, toleransi tidak naik kelas adalah 2 tahun; oleh karenanya, bila seorang 
siswa tidak naik kelas lagi untuk ketiga kalinya, ia terpaksa dinaikkan. 
 

 

 



            

    

       

          

          











            

           

 



            

           

        





4.2.2 Pilihan dan Akses Masyarakat pada Sekolah yang Ada 
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4.2.3 Akses Fisik dan Keuangan 
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Kotak 4. Mahalnya Biaya Penunjang Sekolah 
 

Seorang ibu di Desa Oehela, TTS yang memiliki seorang anak SMP mengaku telah 
mengeluarkan biaya penunjang sekolah untuk tahun pertama anaknya bersekolah di SMP 
sebagai berikut.  

 
2 pasang seragam:  Rp230.000 
3 buku tulis: Rp75.000–Rp90.000/tahun  
Pensil/bolpoin:  Rp22.000/tahun 
2 pasang sepatu: Rp130.000–Rp140.000 
Fotokopi buku: Rp60.000–Rp65.000/tahun  
BP3 (Komite Sekolah): Rp90.000/tahun  
Uang pendaftaran: Rp5.000 
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4.2.4 Faktor-faktor Lain yang Memengaruhi Lulusan SD untuk Tidak Melanjutkan 
ke SMP dan Putus Sekolah  
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4.2.5 Tidak Masuk Sekolah secara Teratur dan Faktor yang Memengaruhi 
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4.2.6 Aktor di Tingkat Desa yang Memengaruhi Masyarakat untuk Menyekolahkan 
Anaknya 
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4.2.7 Aktor Lain yang Memengaruhi Masyarakat untuk Menyekolahkan Anaknya 
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V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 


5.1 Kesimpulan 




     







    

        

  

    

   





 

           

             



 

        

           

           

           

          





  



           



           

             









  

 
Ketersediaan 
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Penggunaan 
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Ketersediaan 
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Penggunaan 
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5.2 Rekomendasi 
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DAFTAR ACUAN 



          







         

          





        






DAFTAR BACAAN 


Sumber Internet 


            

           

        
















     

















 

        







Data Sekunder 
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Peraturan 
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Lampiran 1. Daftar Informan, FGD, dan Kegiatan di Setiap Desa/Kelurahan  
dan Kecamatan Sampel
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Lampiran 2. Peta Kabupaten Sumedang 
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Lampiran 3. Peta Kabupaten Cirebon 
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Lampiran 4. Peta Kabupaten Timor Tengah Utara 
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Lampiran 5. Peta Kabupaten Timor Tengah Selatan 
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Lampiran 6. Peta Kota Kupang 
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Lampiran 7. Akses ke Desa/Kelurahan Sampel  
di Provinsi Jawa Barat dan NTT 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Nama Desa/ 
Kelurahan 

Sampel 

Kategori 
Akses 

Jarak Desa ke Pusat 
Kecamatan (km) 

1.   Nagarawangi Mudah 0 
1. Rancakalong/Sumedang 

2.   Pamekaran Sulit 2  

3.   Buahdua Mudah 0 
2. Buahdua/Sumedang 

4.   Bojongloa Sulit 3 

5.   Sukaratu Mudah 0,3 
3. Darmaraja/Sumedang 

6.   Neglasari Sulit 2 

7.   Gegesik Kulon Mudah <1 
4. Gegesik/Cirebon 

8.   Jagapura Kidul Sulit 6–7 

9.   Susukan Mudah 0 
5. Susukan/Cirebon  

10. Tangkil Sulit 5 

6. Gunung Jati/Cirebon 11. Mertasinga Mudah 6 

7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir Mudah 2 

13. Taunbaen Sulit 12 
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas Mudah 2 

15. Sekon Sedang 6 
9. Insana/TTU 

16. Susulaku Sulit 6 

17. Oenenu Mudah 4  
10. Miomaffo Timur/TTU 

18. Kuanek Sulit 15 

19. Oenay Mudah 6 
11. Kie/TTS 

20. Falas Sulit 7 

21. Boentuka Mudah 5 
12. Batu Putih/TTS 

22. Oehela Sulit 10 

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto Mudah 0 

14. Maulaffa/Kota Kupang 24. Naikolan Mudah 0 

Sumber: Kecamatan dalam Angka 2007, data di kantor kecamatan di tiap-tiap kecamatan, dan/atau verifikasi 
lapangan 
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Lampiran 8. Pembagian Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan Sampel di 
Jawa Barat dan NTT 

 
 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Nama Desa/ 
Kelurahan 

Sampel 

Jumlah 
Dusun 

Jumlah 
RW 

Jumlah 
RT 

Jarak 
Antardusun 

(km) 

1.   Nagarawangi 3 9 37 1 
1. Rancakalong/Sumedang 

2.   Pamekaran 3 6 21 1,5 

3.   Buahdua 3 12 42 3–4 
2. Buahdua/Sumedang 

4.   Bojongloa 4 14 32 Menyatu 

5.   Sukaratu 3 8 26 1 
3. Darmaraja/Sumedang 

6.   Neglasari 4 8 32 2 

7.   Gegesik Kulon 4 11 39 
3 ke Dusun 

IV 4. Gegesik/Cirebon 

8.   Jagapura Kidul 4 8 29 Menyatu 

9.   Susukan 5 n.a. 32 
9 

ke Dusun IV 5. Susukan/Cirebon  

10. Tangkil 5 5 23 4–5 

6. Gunung Jati/Cirebon 11. Mertasinga n.a. 6 18 Menyatu 

7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir 4 8 28 Menyatu 

13. Taunbaen 4 7 14 5 
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas 4 8 16 4 

15. Sekon 3 6 12 Menyatu 
9. Insana/TTU 

16. Susulaku 2 2 5 0,5 

17. Oenenu 2 4 8 Menyatu 
10. Miomaffo Timur/TTU 

18. Kuanek 3 3 6 2–4 

19. Oenay 4 8 18 Menyebar 
11. Kie/TTS     

20. Falas 3 11 15 Menyebar 

21. Boentuka 4 8 16 Menyebar 
12. Batu Putih/TTS 

22. Oehela 2 4 9 Menyatu 

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto 2 7 24 Menyatu 

14. Maulaffa/Kota Kupang 24. Naikolan 3 8 26 Menyatu 

Sumber:  Profil desa dari tiap-tiap desa dan pengamatan lapangan; n.a. = data tidak tersedia 
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Lampiran 9. Keadaan Penduduk di Desa/Kelurahan Sampel  
di Jawa Barat dan NTT 

 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Nama Desa/ 
Kelurahan 

Sampel 

Jumlah 
Penduduk 

Jumlah 
KK 

Proporsi 
Laki-laki: 

Perempuan 

Kepadatan 
Penduduk 
(jiwa/km2) 

1.   Nagarawangi 4.131 1.416 47,2 : 52,8 1.009 
1. Rancakalong/Sumedang 

2.   Pamekaran 3.027 1.026 48,9 : 51,1 808 

3.   Buahdua 3.332 998 49,6 : 50,4 895 
2. Buahdua/Sumedang 

4.   Bojongloa 3.208 n.a. 51,5 : 48,5 600 

5.   Sukaratu 2.576 812 48,1 : 51,9 1.979 
3. Darmaraja/Sumedang 

6.   Neglasari 4.405 1.156 52,5 : 47,5 908 

7.   Gegesik Kulon 5.779 1.805 51,1 : 48,9 1.445 
4. Gegesik/Cirebon 

8.   Jagapura Kidul 7.411 2.248 48,2 :51,8 1.746 

9.   Susukan 6.708 1.619 49,7 : 50,3 n.a. 
5. Susukan/Cirebon  

10. Tangkil 6.906 1.780 52,0 : 48,0 3.200 

6. Gunung Jati/Cirebon 11. Mertasinga 6.088 1.271 51,4 : 48,6 8.231 

7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir 6.016 1.285 50,4 : 49,6 3.785 

13. Taunbaen 1.432 339 50,8 : 49,2 73 
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas 1.739 391 50,5 : 49,5 820 

15. Sekon 867 223 51,1 : 48,9 n.a. 
9. Insana/TTU 

16. Susulaku 943 225 50,1 : 49,9 94 

17. Oenenu 2.461 568 n.a. n.a. 
10. Miomaffo Timur/TTU 

18. Kuanek 510 154 48,2 : 51,8 n.a. 

19. Oenay 2.354 120 n.a. n.a. 
11. Kie/TTS 

20. Falas 2.038 535 54,6 : 45,4 n.a. 

21. Boentuka 1.644 406 51,6 : 48,4 n.a. 
12. Batu Putih/TTS 

22. Oehela 912 258 49,8 : 50,2 n.a. 

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto 4.661 1.037 50,0 : 50,0 n.a. 

14. Maulaffa/Kota Kupang 24. Naikolan 6.912 1.411 45,5 : 54,5 8.429 

Sumber: Profil desa dari tiap-tiap desa/kelurahan dan Kecamatan dalam Angka 2007 (sebagian kecamatan); n.a. = data 
tidak tersedia 
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Lampiran 10. Kelembagaan di Desa/Kelurahan Sampel  
di Jawa Barat dan NTT 

 
 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Nama Desa/ 
Kelurahan 

Sampel 
BPD 

LPMD*/ 
LKMD** 

PKK 
Karang 
Taruna 

Kelompok Tani/ 
Kelompok Usaha 

1.   Nagarawangi  Aktif Aktif Ada  
1. Rancakalong/Sumedang 

2.   Pamekaran    Aktif 4 kelompok tani 

3.   Buahdua Aktif Aktif Aktif Aktif  
2. Buahdua/Sumedang 

4.   Bojongloa Aktif Aktif Aktif Aktif Kelompok peternak 

5.   Sukaratu Aktif Aktif Aktif Aktif 1 kelompok tani 

3. Darmaraja/Sumedang 
6.   Neglasari      

7.   Gegesik Kulon  Ada Ada Ada 
Bank desa, koperasi 
tani, lumbung desa 4. Gegesik/Cirebon 

8.   Jagapura Kidul   Aktif Aktif Aktif 

9.   Susukan Aktif Aktif Aktif Aktif Koperasi, arisan 
5. Susukan/Cirebon  

10. Tangkil      

6. Gunung Jati/Cirebon 11. Mertasinga 
    Kelompok nelayan 

Nadran 

7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir Aktif Aktif Aktif Aktif - 

13. Taunbaen    Mudika 3 kelompok tani 
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas  Aktif    

15. Sekon      
9. Insana/TTU 

16. Susulaku      

17. Oenenu    Mudika  
10. Miomaffo Timur/TTU 

18. Kuanek Ada Ada    

19. Oenay      
11. Kie/TTS 

20. Falas      

21. Boentuka  Aktif    
12. Batu Putih/TTS 

22. Oehela  Aktif Aktif Aktif  

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto    Aktif  

14. Maulaffa/Kota Kupang 24. Naikolan  Ada    

Sumber:  Profil desa dan penjelasan kepala desa/lurah setiap desa/kelurahan 
Keterangan: *Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa; **Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa 
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Lampiran 11. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan KIA Modern yang Bisa 
Diakses Masyarakat Desa/Kelurahan Sampel di Jawa Barat dan NTT 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Nama Desa/ 
Kelurahan 

Sampel 

Jumlah 
Pos-

yandu 

Polindes/ 
Bidan 
Desa 

Bidan 
Desa 

Praktik 

Praktik 
Bidan 
Lain 

Lokasi 
Puskesmas/Pustu 

dan Perkiraan Jarak 
dari Desa Sampel 

1.   Nagarawangi 8 Ada Ada Ada Luar desa, 1–2 km 1. Rancakalong/ 
Sumedang 2.   Pamekaran 5 Ada Ada Ada Ada pustu 

3.   Buahdua 4  Puskesmas Ada Ada Ada 2. Buahdua/ 
Sumedang 4.   Bojongloa 4 Ada Ada Ada Luar desa, 3 km 

5.   Sukaratu 4 Ada  Luar desa  Luar desa Luar desa, 1–2 km 3. Darmaraja/ 
Sumedang 6.   Neglasari 4 Ada Ada Ada Luar desa, 2–5 km 

7.   Gegesik Kulon 5 Ada Ada  Luar desa Luar desa, 2–5 km 
4. Gegesik/Cirebon 

8.   Jagapura Kidul 7 Ada Ada Ada Luar desa, dekat 
9.   Susukan 8  Luar desa Ada Ada 

5. Susukan/Cirebon  
10. Tangkil 6 Ada Ada  Luar desa Luar desa, 3 km 

6. Gunung Jati/ 
Cirebon 11. Mertasinga 

6 Puskesmas Ada Ada Ada 

7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir 
5 Ada Ada Ada Luar desa, l–2 km 

13. Taunbaen 3 Ada Tidak ada Tidak ada Ada pustu 
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas 4 Ada Tidak ada Tidak ada Luar desa, 1,5 km 
15. Sekon 2 Ada Tidak ada Tidak ada Luar desa 

9. Insana/TTU 
16. Susulaku 2 Ada Tidak ada Tidak ada Luar desa 
17. Oenenu 2 Ada Tidak ada Tidak ada Ada 

10. Miomaffo 
Timur/TTU 

18. Kuanek 3 Ada  Luar 
desa 

Tidak ada Luar desa, 13–15 km 

19. Oenay 4 Ada Tidak ada Tidak ada Luar desa, 5–10 km 
11. Kie/TTS 

20. Falas 3 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Luar desa, 8 km 
21. Boentuka 2 Ada Ada Tidak ada Luar desa 

12. Batu Putih/TTS 
22. Oehela 2 Ada Tidak ada Tidak ada Luar desa, jauh 

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto 
4 Pustu Tidak 

ada 
Tidak ada Ada pustu 

14. 
Maulaffa/ 
Kota Kupang 24. Naikolan 

4 Pustu Ada Ada Luar kelurahan, 2–3 
km 

Sumber: Profil desa wilayah penelitian; penjelasan informan: kepala puskesmas, bidan, dan kepala desa; dan hasil FGD 
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Lampiran 12. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Pendidikan Dasar yang 
Dapat Diakses oleh Masyarakat Desa/Kelurahan Sampel  

di Jawa Barat dan NTT 

Di Desa/Kelurahan Sampel  
Di Luar Desa/Kelurahan 

Sampel 
 
 

Kecamatan/ 
Kabupaten/Kota 

Desa/Kelurahan 
Sampel SD dan 

SMPN 
SD dan SMP 

Swasta 
SD dan SMPN 

SD dan 
SMP 

Swasta 
1.   Nagarawangi 3 SD, 1 SMP  2 SMP  

1. Rancakalong/Sumedang 
2.   Pamekaran 3 SD  2 SMP  
3.   Buahdua 3 SD 1 MTs  1 SMP  

2. Buahdua/Sumedang 
4.   Bojongloa 2 SD  2 SMP 1 MTs 
5.   Sukaratu 3 SD  2 SMP, 1 MTs  

3. Darmaraja/Sumedang 
6.   Neglasari 2 SD, 1 SMP  1 SD, 1 SMP  
7.   Gegesik Kulon 3 SD 1 SDIT, 2 MI 2 SMP 1 MTs 

4. Gegesik/Cirebon 
8.   Jagapura Kidul 2 SD, 1 SMP 4 MI, 4 MTs   
9.   Susukan 3 SD 1 SD, 1 SMP 1 SD, 2 SMPN 1 SMP 

5. Susukan/Cirebon  
10. Tangkil 3 SD  6 SMP, 1 MTs   

6. Gunung Jati/Cirebon 11. Mertasinga 2 SD, 2 SMP    
7. Mundu/Cirebon 12. Mundu Pesisir 3 SD 2 MI, 2 SMP/MTs 2 SMP 1 SMP 

13. Taunbaen 2 SD, 1 SMP  1 SMP  
8. Biboki Utara/TTU  

14. Hauteas 1 SD  1 SMP  
15. Sekon - 1 SD (Kristen) 2 SMP 2 SMP 

9. Insana/TTU 
16. Susulaku - 1 SD (Kristen) 2 SMP 2 SMP 
17. Oenenu 1 SD 1 SD (Kristen) 3 SMP 1 SMP 

10. Miomaffo Timur/TTU 
18. Kuanek  1 SD (Kristen) 2 SD, 1 SMP 1 SMP 

19. Oenay 1 SD Inpres 
1 SD GMIT, 1 
SMP Kristen 

 1 SMP 11. Kie/TTS 
20. Falas 3 SD, 1 SMP   1 SMP 
21. Boentuka 1 SD, 1 SMP 1 SD 1 SD, 3 SMP  

12. Batu Putih/TTS 
22. Oehela 1 SD  1 SMP  

13. Alak/Kota Kupang 23. Fatufetto 2 SD Inpres - 4 SMP  
14. Maulaffa/Kota Kupang 24. Naikolan 3 SD Inpres - 4 SMP  

Sumber: Profil desa/kelurahan wilayah penelitian; hasil FGD; penjelasan informan: kepala Dinas Pendidikan tingkat 
kecamatan, dan kepala sekolah SD dan SMP  
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Lampiran 13. Pelayanan yang Dipilih Masyarakat di Wilayah Pedesaan 

dengan Akses Mudah pada Saat Hamil, Melahirkan, dan Setelah 
Melahirkan  

 

Selama Hamil Saat Melahirkan Setelah Melahirkan 

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  

Puskesmas  Dukun beranak Dukun beranak 

Dukun beranak Puskesmas  Puskesmas  

Posyandu setempat Polindes Posyandu setempat 

Polindes Dokter praktik swasta Polindes 

Klinik terdekat  Rumah sakit terdekat  Rumah sakit terdekat  

Rumah sakit terdekat    Susteran 

Susteran     

Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

 

Lampiran 14. Pelayanan yang Dipilih Masyarakat di Wilayah Pedesaan 
dengan Akses Sulit pada Saat Hamil, Melahirkan, dan Setelah Melahirkan  

 

Selama Hamil Saat Melahirkan Setelah Melahirkan 

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  

Dukun beranak Dukun beranak Dukun beranak 

Puskesmas  Rumah sakit terdekat  Posyandu setempat  

Posyandu setempat  Puskesmas  Puskesmas  

Polindes Polindes Polindes 

Pustu   Rumah sakit terdekat  

Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

 

Lampiran 15. Pelayanan yang Dipilih Masyarakat di Wilayah Perkotaan pada 
Saat Hamil, Melahirkan, dan Setelah Melahirkan  

 

Selama Hamil Saat Melahirkan Setelah Melahirkan 

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  

Puskesmas  Rumah sakit terdekat  Paraji  

Posyandu  Dukun beranak Keluarga  

Rumah sakit terdekat  Puskesmas  Posyandu 

Dokter praktik   Puskesmas  

Klinik terdekat    Rumah sakit  

Dukun beranak     

Polindes      

Pustu     

Sumber: Diolah dari hasil FGD 
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Lampiran 16. Tempat Imunisasi Balita Pilihan Masyarakat 

 

Pedesaan dengan Akses Mudah Pedesaan dengan Akses Sulit Perkotaan 

Posyandu setempat Posyandu setempat  Posyandu setempat  

Puskesmas Puskesmas Puskesmas  

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Pustu 

Polindes Polindes Bidan desa/bidan terdekat  

Rumah sakit terdekat  Rumah sakit terdekat  Rumah sakit terdekat  

Susteran    

Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 
 

Lampiran 17. Tempat Penimbangan Balita Pilihan Masyarakat 
 

Pedesaan dengan Akses Mudah Pedesaan dengan Akses Sulit Perkotaan 

Posyandu setempat Posyandu setempat  Posyandu setempat  

Puskesmas Puskesmas  Puskesmas  

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Pustu 

Polindes LSM  Bidan desa/bidan terdekat  

Klinik terdekat  Polindes Posyandu setempat  

Rumah sakit terdekat  Pustu   

Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 
 

Lampiran 18. Tempat Perawatan Gizi menurut Masyarakat 
 

Pedesaan dengan Akses Mudah Pedesaan dengan Akses Sulit Perkotaan 

Posyandu setempat Puskesmas  Posyandu setempat  

Puskemas Posyandu setempat  Puskesmas  

Bidan desa/bidan terdekat  Bidan desa/bidan terdekat  Pustu 

Dokter  Doker setempat Rumah sakit terdekat  

Rumah sakit terdekat  Bidan terdekat    

LSM  Polindes  

Pos gizi LSM   

 Pondok gizi   

 Rumah sakit terdekat   

Sumber: Diolah dari hasil FGD 
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Lampiran 19. Keyakinan dan Kepercayaan Adat Selama Kehamilan, Saat 
Melahirkan, dan Setelah Melahirkan di Jawa Barat dan NTT 

 

Selama Kehamilan – Jawa Barat 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Banyak tidur 
• Tidur tengkurap 

• Tidur siang; bila tidur, harus mandi 

• Melilit handuk/sarung di leher (takut terlilit) 

• Mengikat sembarangan 

• Berdiri di pintu (bayi tidak keluar-keluar) 

• Duduk di atas batu 

• Duduk ngajongkok/berjongkok 

• Duduk berselonjor 

• Duduk tumpang kaki 

• Membuka-buka perut 

• Bersih-bersih 

• Jalan saat panas/siang hari 

• Keluar rumah magrib/malam 

• Keluar rumah sehabis subuh 

• Pergi ke sungai/jamban terlalu sore 

• Benci terhadap orang lain/sesuatu yang jelek 

• Sering marah 

• Sering mengumpat 

• Bicara sembarangan 

• Usil 

• Bicara yang jelek-jelek 

• Mengejek orang cacat 

• Membunuh binatang (ada yang membenci kera, anaknya menjadi seperti kera; melihat 
anak sumbing, bayinya menjadi sumbing; harus bilang tengiling/amit-amit) 

• Memotong ayam (jari anak tidak lengkap) 

• Makan di piring besar 

• Makan yang pedas-pedas (anak akan botak) 

• Mengumpulkan sampah atau menyapu harus sekalian tuntas; jangan duduk di pintu 

• Potong ayam 

• Makan mie 

• Sembarangan memakai jarum 

• Menjahit (anak cacat) 

• Tidak boleh kerja keras 

• Lubang-lubang air tidak boleh mampat 

• Minum yang manis-manis 

• Memasak nasi; mengambilnya tanpa langseng 

• Makan buah-buahan tidak boleh makan langsung; harus dikupas memakai pisau 

• Makan di pincuk–dengan bungkus daun, tidak dibuka biting-nya (lidinya) (melahirkan 
susah) 

• Makan es atau sambal (anaknya jadi besar) 

• Makan ikan bancel (ari-ari tidak keluar) 

• Makan jangan langsung digigit/harus menggunakan pisau 

• Makan jantung pisang, labu, dan pepaya 

• Makan pisang (anaknya kegemukan) 

• Makan mengkudu (anaknya borok) 

• Makan buah nanas 

• Makan jengkol 

• Makan terong 
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• Makan udang (anaknya akan menjadi malas) 

• Makan kerupuk (agar napas tidak terganggu) 

• Makan kepiting 

• Makan bakso 

• Makan kerak nasi (anak akan hitam) 

• Minum jamu sembarangan 

• Melangkahi kayu melintang (bayi sungsang) 

• Melangkahi lidi 

• Melangkahi suami 

• Mencuci baju tidak boleh menyiram kaki 

• Mngupas kelapa 

• Memakai celana panjang 

• Menggerai rambut; rambut harus diikat 

• Memotong rambut 

• Memakai perhiasan bila usia kehamilan sudah lanjut 

• Suami memotong-motong sesuatu 

• Berhubungan seksual 

• Merokok dekat ibu hamil 

• Memasukkan makanan ke saku (buah zakar besar) 

• Kalo tidur siang, harus mandi 

Hal-hal yang Wajib Dilakukan 

• Masuk kolong tempat tidur bila ada gerhana 

• Pada saat gerhana bulan, harus mandi di depan rumah dan dimandikan suami 

• Alat-alat dapur ditelentangkan 

• Bangun dan mandi pagi-pagi 

• Bangun tidur harus menungging 

• Banyak  mencuci dan mengepel 

• Banyak bergerak 

• Banyak jalan/gerak 

• Banyak makan hati untuk menambah darah 

• Membawa gunting kecil atau benda tajam 

• Membawa bawang putih, panglay/peniti (tidak diganggu setan) 

• Berbuat baik 

• Bersih-bersih kamar mandi dan halaman rumah (anak bersih dan lahirnya lancar) 

• Mengatakan ingat-ingat atau amit-amit kalau ada yang tidak disukai 

• Membaca Quran 

• Banyak berdoa 

• Bersih-bersih badan 

• Membersihkan got yang mampat 

• Makan buah 

• Banyak minum air putih 

• Minum perasan air kapur 

• Melakukan syukuran 4 dan 7 bulanan 

• Menurut perintah orang tua 

• Berhati-hati pada saat naik kendaraan 

• Kalau duduk, harus pakai alas 

• Kalau jatuh, harus menepuk kain 

• Kalau makan buah, harus dibelah dua 

• Kalau mandi, juga harus sebrat-sebrot panglay 

• Kalau menyapu, harus langsung diangkat 

• Kalau mencuci yang hitam seperti penggorengan, harus bersih 

• Keinginan istri harus diikuti 

• Makan buah delima 

• Makan di piring kecil 

• Makan kuning telur dan minyak ikan menjelang melahirkan 
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• Makan telur ayam 

• Minum jamu, susu, dan kunyit 

• Minum air kelapa dan air sirih (lancar melahirkan) 

• Minum sesendok minyak kelapa dicampur jeruk 

• Memakai daster 

• Memakai peniti di BH (menjaga hal-hal yang gaib) 

• Plastik sampah harus dibuka 

• Sering urut sebulan sekali 

• Salat lima waktu 

• Mandi siang agar bayi di kandungan merasa segar 
        Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

Saat Melahirkan – Jawa Barat 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Memakai emas 

• Rambut diikat (akan menyebabkan bayi susah keluar) 

• Panik 

• Putus asa (harus kuat) 

• Banyak bicara 

• Menangis 

• Banyak makan 

• Makan kerupuk; takut nafasnya tidak kuat 

• Merem (mata tertutup), ketiduran 

• Gigi jangan beradu 

• Banyak bergerak 

• Angkat pinggul tinggi-tinggi 

• Mengangkat kaki 

• Mengangkang (kaki membuka) 

• Duduk 

• Berselonjor 

• Pergi ke WC 

• Lari (menyebabkan berosot) 

• Ngeden (mengejan) keras-keras, bersuara (malu kalau melahirkan berteriak-teriak) 

• Ngeden (mengejan) sebelum waktunya 

• Ngeden (mengejan) sekaligus 

• Ngeden (mengejan) di leher 

• Gorden dan pintu tidak boleh ditutup 

• Memakai bantal 

• Banyak memikirkan hal yang “aneh-aneh” 

• Suami berada dalam satu ruangan. 

• Suami memakai celana (harus memakai sarung). 

• Suami keluyuran (akan ada yang mengikuti). 

Hal-hal yang Wajib Dilakukan 

• Membuka semua alat dapur yang tertutup  

• Membuka semua pintu dan jendela 

• Menyiapkan pisau kecil, kipas, dan lilin; diletakkan di samping yang akan melahirkan 

• Memakai kain panjang 

• Menyiapkan ramuan-ramuan seperti panglay 

• Suami harus memberi semangat dan dorongan kepada istri agar ia kuat dan tabah. 

• Banyak berdoa 

• Banyak jalan kaki,  jongkok, dan sujud 

• Banyak minum susu 

• Payudara diusap-usap 

• Ranjang diberi minyak agar licin 

• Suami memakai sarung, bukan celana. 
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• Suami melek malam (begadang/selalu terjaga) 

• Suami meniup ubun-ubun (istri); supaya bayi cepat keluar 

• Menyebut nama Tuhan supaya kelahiran lancar 

• Minum daun mustajab agar kelahiran lancar 

• Minum minyak kelapa supaya kelahiran lancar 

• Makan dulu agar kuat 

• Makan bagian kuning telor ayam kampung dicampur madu 

• Makan kulit warak supaya cepat melahirkan 

• Makan cingcau supaya cepat lahir 

• Makan gula jawa supaya tidak pedih 

• Makan lada dan bawang putih 

• Makan sangrai kacang 

• Masak air panas untuk memandikan bayi 

• Mata melotot (jangan merem) 

• Telentang 

• Tidur dengan posisi miring 

• Kaki harus diluruskan 

• Lutut ditekuk 

• Ngeden (mengejan) yang kencang (kuat) 

• Menarik napas yang panjang agar ngeden-nya kuat 

• Mengumandangkan azan (saat anak sudah keluar) 

• Pada bukaan 1 harus  jalan-jalan 

• Kalau susah keluar bayinya, perut ibunya harus dilangkahi 

• Minum air daun sembung dan sirih; supaya darah tidak berbau 

• Minum jeruk nipis supaya sehat 

• Minum sprite, teh manis, atau temu kunci 

• Minum godogan (rebusan) kunyit 
Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

Setelah Melahirkan – Jawa Barat 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Buang air besar dengan berjongkok (harus berdiri) 

• Istri mencuci sebelum 7 hari setelah melahirkan; karena darah belum kering 

• Kalau melahirkan dengan paraji, selama 40 hari istri dilarang mencuci/kerja keras 

• Duduk mengangkang (kaki terbuka) 

• Mengangkat barang berat; bekerja berat 

• Banyak bergerak 

• Makan makanan yang mengandung minyak 

• Banyak makan sayuran  

• Makan nanas 

• Makan asam; karena tidak bagus untuk ASI 

• Makan mie 

• Makan labu; agar perut tidak besar 

• Makan malam selama 40 hari 

• Makan nasi kuning 

• Makan makanan yang panas 

• Makan makanan yang pedas-pedas 

• Minum air panas 

• Makan ikan asin dan telor 

• Makan jengkol dan pete 

• Makan kacang panjang 

• Makan pisang ambon; karena perut masih luka 

• Makan salak dan nangka  

• Makan santan  

• Makan sembarang makanan (menjaga makanan) 

• Minum es 
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• Keramas sampai darah bersih, 40 hari 

• Mandi 3–4 hari, hanya dilap (diusap memakai kain basah) saja 

• Sebelum 40 hari tidak boleh tidur siang (kata paraji dan orang tua) 

• Berdandan; supaya suami tidak tertarik 

• Tidur siang; karena dapat menyebabkan darah naik ke mata 

• Meninggalkan bayi 

• Menyusui sambil tiduran 

• Terlalu lama berdiri 

• Duduk di kursi yang sudah ngedelewo atau yang sudah rusak (masuk ke dalam); takut 
pendarahan lagi 

• Memotong rambut 

• Mengikat pagar (tangan anak terputar) 

• Menyakiti binatang 

• Menyalakan mesin (anak bergetar) 

Hal-hal yang Harus Dilakukan 

• Azan buat bayi; agar jadi anak baik 

• Mengubur ari-ari dengan baik 

• 50 hari tidak dekat-dekat istri/tidak boleh bersetubuh 

• Suami harus melakukan kegiatan sehari-hari sampai tali ari-ari anak puput 

• Suami mencuci di sungai (darah bekas melahirkan) 

• Banyak bekerja 

• Banyak istirahat 

• Selalu ditemani setiap pagi dan sore selama 40 hari 

• Pusar diputar-putar; agar darah cepat keluar 

• Memakai bengkung/stagen sampai 40 hari 

• Ber-KB setelah 40 hari 

• Diurut 

• Duduk di atas abu hangat 

• Duduk harus berselonjor 

• Dibalur beras kencur (ibu dan bayi) 

• Bayi dijemur di pagi hari 

• Memberikan ASI 

• Olahraga atau jalan-jalan pagi (supaya lancar) dan memeriksakan kandungan 

• Mandi di-grujuk (kepala dibasahi) setiap pagi dan sore 

• Mapas (suami mencicipi semua makanan istri) sampai tali ari-ari anak puput 

• Selama 40 hari setelah melahirkan, tidak boleh makan setelah magrib 

• Makan asam; karena peranakan akan segar lagi 

• Makan asin; supaya haus terus dan ASI banyak 

• Makan hati, daging ayam, sayur bayem, kangkung, bengkuang, dan pepaya 

• Makan daun kelor 

• Makan gizi (nasi, sayur, buah, susu, tempe, ikan, ayam) 

• Makan makanan bergizi seperti ikan supaya sehat dan fit 

• Makan kacang dan jagung; supaya ASI banyak 

• Makan nasi kuning 

• Makan sayur katuk, biji jaat (kacang kecipir), daun pepaya, pucuk waluh (labu), daun 
singkong; agar ASInya banyak 

• Minum air daun sembung; mengerutkan peranakan 

• Minum air gula merah 

• Minum air manis/teh manis 

• Minum jahe; supaya air susu hangat 

• Minum jamu pascalahir selama 40 hari 

• Minum obat 

• Minum sirih sembung; supaya cepat kecil peranakan 

• Minum susu 
Sumber: Diolah dari hasil FGD 
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Selama Kehamilan – NTT 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Tiga bulan tidak boleh kumpul 

• Bergerak berlebihan pada usia kandungan 7 bulan 

• Duduk di depan pintu; karena melahirkan akan sulit 

• Duduk jongkok dan tidur telentang; nanti melahirkan menjadi sulit 
• Duduk tidak melipat kaki; agar kaki tidak bengkak 

• Gunting rambut 

• Jalan jauh menggunakan angkutan umum; nanti ada gangguan  

• Jalan malam; nanti bisa kena angin jahat 
• Jalan saat panas (siang-siang) 
• Jangan makan makanan keras; karena melahirkan akan susah 
• Makan gurita dan cumi-cumi; nanti tali ari-ari lengket 
• Makan ikan; nanti anaknya bisa cacat 

• Makan jantung pisang, labu, dan pepaya 
• Makan pisang; nanti anaknya kegemukan 
• Mandi malam 
• Membunuh binatang 
• Menenun 
• Menggantungkan handuk di leher; karena tali pusar akan terlilit 

• Menghina orang dan marah-marah; karena melahirkan akan susah 

• Menjahit di tempat tidur; nanti telinga putus  
• Minum es 

• Minum mabuk 

• Minum sembarang obat 

• Mengolok-olok orang yang sumbing; nanti anak lahir cacat 

• Potong binatang; nanti anak cacat 

• Sering naik kendaraan 

• Tidak boleh bawa pisau 

• Tidak boleh berhubungan seksual 

• Tidak boleh duduk membelakangi orang lain 

• Tidak boleh jalan sendiri 

• Tidak boleh jalan di siang bolong 

• Tidak boleh kerja keras (hamil 1–4 bulan) 

• Tidak boleh makan jagung goreng (anak susah keluar) 

• Tidak boleh makan kurus (lombok) karena mata anak bisa bengkak dan anak bisa tidak punya rambut 

• Tidak boleh makan laok mone (ubi berbulu) 

• Tidak boleh makan tebu (bisa pendarahan) 

• Tidak boleh makan udang (sulit melahirkan) 

• Tidak boleh mandi malam; nanti muncul bayi kembar air 

• Tidak boleh memakai perhiasan seperti cincin dan gelang; nanti tali pusar melilit bayi 

• Tidak boleh memaki/memukul 

• Tidak boleh minum minuman yang manis-manis 

• Tidak boleh naik motor 

• Tidak boleh naik pohon  

• Tidak boleh menaruh sirih pinang di kepala 

• Tidak boleh terlalu sering makan makanan yang bergizi, kecuali ikan 

• Tidak boleh tidur malenggang (telentang); karena anak bisa kembar dan kalau mau balik 
badan, harus bangun dulu 

• Tidak mengendong anak 

• Tidak minum obat dari resep dokter 

Hal-hal yang Wajib Dilakukan 

• 7–8 bulan harus pikul kayu, timba air, dan gerak banyak 

• Banyak istirahat 
• Banyak jalan 
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• Duduk hati-hati supaya tidak jatuh; karena bisa keguguran 

• Harus makan buah-buahan 

• Harus makan bubur 

• Harus makan ikan 

• Jalan bawa kunci lemari 

• Jalan malam tunjuk paku di rambut 

• Jalan pagi dan mengepel rumah 

• Kalau mau balik badan waktu tidur, harus bangun dulu 

• Keluar malam bawa gunting, paku, dan sisir; supaya setannya takut 

• Kerja yang ringan 

• Makan daun merunggai/kelor, 7 bulan ke atas; supaya tali ari-ari mudah keluar 

• Makan telur, daging, sayur, dan susu 

• Membawa paku, gunting, dan pisau untuk mengusir setan 

• Minum air kelapa supaya anaknya bersih 

• Minum minyak kelapa menjelang melahirkan 

• Minum satu seloki Sofi Kepala (minuman keras) seminggu sekali 

• Perbaiki rumah adat 

• Rajin mandi 

• Saling meminta maaf 

• Segera menguburkan yang sudah mati 

• Sembayang pada usia kandungan 7 bulan 

• Setelah 6–7 bulan, kerja berat seperti angkat kayu dan pacul kebun 

• Suami mengumpulkan kayu untuk perasapan 

• Balik badan saat tidur harus bangun dulu; supaya posisi anak bagus 

• Diurut oleh dukun beranak 
        Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

Saat Melahirkan – NTT 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Bakar lilin 

• Memakai perhiasan 

• Memakai jepit rambut; supaya persalinan lancar 

• Rambut diikat 

• Duduk berlutut 

• Duduk saat buang air kecil; karena takut air ketuban pecah  

• Kaki mengangkang 

• Suami selingkuh; nanti anak jadi korban dan istri susah melahirkan 

• Suami memakai cincin 

• Muku (mengejan) paksa; akan menyebabkan lemas 

• Suami memakai ikat pinggang atau selimut 

• Bergerak; agar anak tidak ikut bergerak 

• Bolak-balik (badan) 

• Makan buah pepaya 

• Mata tertutup; akan menyebabkan mata buta 

• Melihat ke atas 

• Angkat pantat; nanti sobekannya lebih banyak  

• Menarik nafas; nanti bayinya masuk kembali ke dalam 

• Berteriak; akan cepat capek/tidak bisa muku/ngeden 

• Sandar pada bantal ketika tidur 

• Makan asam 

• Makan daging babi 

• Minum air dingin 

• Mandi air dingin 
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Hal-hal yang Harus Dilakukan 

• Bakar lilin di kuburan nenek moyang; sehingga jika ada masalah dengan keluarga, bisa 
lahir dengan mudah 

• Membicarakan dengan duduk bersama antara keluarga ibu dan bapak tentang belis yang 
belum terbayarkan semua 

• Hambur beras di rumah adat 

• Melepas perhiasan 

• Melepas konde dan rambut dibiarkan terurai 

• Suami buka ikat pinggang dan celana 

• Banyak jalan 

• Mengumpulkan tenaga 

• Jalan harus pelan-pelan 

• Minum air doa bila terasa terlalu sakit 

• Minum air gula 

• Minum jamu beranak/anggur beranak  

• Minum madu dan telur 

• Minum minyak kelapa 1 sendok supaya licin 

• Hanya bidan dan dukun beranak yang boleh berada di kamar bersalin 

• Minta maaf kepada yang bersangkutan kalau ada masalah 

• Keluarga menyemburkan air ke kepala ibu 

• Mengunyah alia dan meniupkannya ke ubun-ubun; supaya tali ari-ari keluar lancar 

• Makan biji labu yang digoreng; supaya proses kelahirannya mudah 

• Hanya memakai kain saat melahirkan 

• Memutar badan; supaya posisi anak tetap atau tidak miring 

• Berdoa dengan dibantu oleh dukun beranak 

• Mengangkat kepala 

• Menggosok perut dengan pasir dan kemiri 

• Ikat tali dan pegang erat-erat 

• Kalau bayi susah keluar, suami melangkahi istri 3 kali 

• Menahan nafas/tarik napas pelan-pelan 

• Tekan di bagian punggung atau belakang 

• Posisi melahirkan tidur atau berlutut 

• Memegang bahu suami 

• ‘Muku’ (mengejan) kencing 

• Membuka kaki 

• Makan bose (jagung tumbuk), telur, sayur, minum susu, dan buah 

• Makan bubur 

• Makan tidak pakai garam 

• Mandi dengan menyeka/melap badan saja; supaya anak cepat melompat keluar 
        Sumber: Diolah dari hasil FGD 

 

 

Setelah Melahirkan – NTT 

Hal-hal yang Harus Dihindari 

• Turun ranjang sampai 1 minggu  

• Keluar sebelum 40 hari (sebagian sampai 60 hari); harus tutup badan kalau mau keluar 

• Maktua dan bayitua jangan dipegang terutama oleh bapak (suami) 

• Mandi air dingin; karena dapat menyebabkan darah putih naik ke kepala 

• Cuci rambut sebelum 40 hari  

• Mencuci dan memasak selama 3 bulan 

• Bergerak 

• Banyak bekerja 

• Makan garam selama 40 hari 

• Makan jagung; karena dapat menyebabkan sakit perut  

• Makan makanan berminyak; daging babi 
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• Makan ikan; karena menyebabkan ASI berbau amis  

• Makan daun pepaya, garam, dan makanan keras 

• Makan cabai; karena kandungan masih luka 

• Makan daging selama 4 hari 

• Minum air dingin dan makanan dingin; supaya ASI lancar 

• Marah; karena dapat menyebabkan darah putih naik ke kepala 

• Menjahit dan menonton TV selama 1-2 minggu; nanti darah putih bisa naik 

• Mengangkat benda yang berat-berat 

Hal-hal yang Harus Dilakukan 

• Tidur pertama kali setelah melahirkan harus metono/tengkurap 

• Memakai kemiri, kemudian tatobi (kompres air panas) 

• Kompres dengan daun besi dan daun asam 

• Mandi air panas antara 5–9 hari 

• Se’i 40 hari (ibu dan anak dimasukkan ke dalam rumah bulat atau rumah adat; kemudian 
“dipanggang” supaya luka ibu cepat mongering; arang diletakkan di bawah tempat tidur) 

• Selama 3 bulan mandi/dilap dengan air panas 

• Perut diikat menggunakan bengkung agar tidak besar 

• Turun dari tempat tidur setelah 4 hari 

• Jika keluar, ibu harus membungkus diri dengan kain (darah putih bisa naik) 

• Menutup semua pintu dan jendela 

• Membakar kemenyan 

• Makan bubur panas 

• Makan jagung dan kacang-kacangan; agar air susu lancar  

• Makan kacang-kacangan 

• Makan sayur, daging, dan telur 

• Makan makanan yang panas-panas 

• Banyak minum air putih 

• Minum ramuan kampung 

• Menyimpan tali ari-ari selama 3 hari dengan membungkusnya dan menaruhnya di dalam 
guci kemudian digantung di atas pohon 

• Bayi diberi ASI 

• Membuat syukuran pada usia anak 40 hari dan memanggil dukun beranak 
Sumber: Diolah dari hasil FGD 
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Lampiran 20. Kriteria Sekolah dan Guru yang Berkualitas menurut 
Masyarakat 

 

Provinsi Sekolah yang Berkualitas Guru yang Berkualitas 

Jawa Barat Tingkat kepintaran anak yang lulus 
Kegiatan sekolah variatif 
Kualitas pendidik/guru baik 
Tingkat pendidikan guru tinggi (D3*–S1**) 
Kedisiplinan guru tinggi 
Kondisi fisik bangunan sekolah baik 
Kelengkapan sarana prasarana seperti 

komputer, sarana olahraga, sarana 
ibadah 

Belajar sesuai jadwal 
Komunikasi orang tua dengan guru 

berlangsung lancar 
Metode pengajaran bagus 
Murid disiplin 
Guru disiplin 
Perhatian guru kepada murid tinggi 
Dapat mengubah perilaku anak menjadi 

lebih baik 
 

Tingkat pendidikan relatif tinggi 
Guru mengikuti kuliah lagi 
Kedisiplinan tinggi, tepat waktu 
Perilaku yang baik/akhlak yang baik 
Metode pengajaran yang bagus 
Memberikan perhatian yang tinggi 

kepada murid 
Cara mengajar harus secara rinci, jangan 

hanya menulis di papan tulis dan 
ditinggal pergi 

Punya wibawa, tegas tapi tidak ditakuti 
“harus leuleus jeujeur liat tali” 

Punya rasa humor 
Punya wawasan yang luas 
 

NTT Pendidikan terjamin 
Guru dan murid aktif 
Masuk tepat jam 
Mengajar tepat jam 
Murid belajar (tidak main) 
Muridnya sopan 
Guru memberikan pelajaran pagi, sore, 

dan malam 
Guru tidak memukul anak 
Guru memberi PR 
Berprestasi, bila lomba menang 
Buku-buku lengkap 
Lulusannya diterima di sekolah lanjutan 
 

Ramah-tamah 
Baik dengan orang tua murid 
Cara mengajar baik; tidak harus sarjana 
Materi yang disampaikan sesuai dengan 

kemampuan murid. 
Bila guru absen, guru yang menggantikan 

materinya harus sesuai. 
Guru aktif–setiap hari memberi materi. 
Tepat waktu, tidak menyita waktu 

Sumber: Diolah dari hasil FGD 
Keterangan: *program diploma tiga tahun; **program sarjana 

 

 
 

 

 

 


