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SARI 

Susanti, Dian. 2013. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kegiatan PKK di 

Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. Skripsi, Politik dan 

Kewarganegaraan.Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 

Kata Kunci: Nilai Pancasila, Implementasi, Kegiatan PKK 

 Pancasila sebagai pandangan hidupmengharuskan bangsa Indonesia untuk 

mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan terus-menerus 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh 

setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga 

kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. Dalam 

kehidupan bermasyarakat ada salah satu kegiatan yang mewujudkan penerapan 

nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) yaitu suatu kegiatan dipelopori oleh ibu-ibu di dalamnya mempunyai 

beberapa program kerja untuk menjalankan 10 (sepuluh) program pokok PKK 

dengan satu tujuan yaitu  kesejahteraan keluarga. Dengan alasan salah satu 

program pokok dalam PKK yaitu Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, ibu-ibu 

sebagai obyek penelitian karena sebagai pencipta generasi penerus perjuangan 

bangsa, serta pada tahun 2013 ini Desa Kunir dijadikan sebagai desa binaan PKK 

yaitu sebagai desa yang aktif  dan  paling rajin  melaksanakan program pokok 

PKK. 

 Perumusan masalah ini adalah: (1) Bagaimanakah implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak, (2) Siapa sajakah yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir, (3) Faktor apa saja yang 

mendukung dan menghambat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

PKK Desa Kunir. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan lokasi 

penelitian di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Fokus 

penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan PKK di Desa Kunir: wujud pelaksanaan program kerja dan tata 

cara bergaul di dalam kegiatan PKK  yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila 

(nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai 

keadilan), (2) siapa saja yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir: Pengurus, anggota, tokoh 

masyarakat (perangkat desa dan tokoh agama), masyarakat biasa, (3) Faktor yang 

mendukung dan menghambat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

PKK di Desa Kunir: pendukung dan penghambat. 

 Hasil penelitian implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK 

adalah: Sila 1 (mengucapkan salam dalam setiap kegiatan dan kehidupan sehari-

hari, berdo’a sebelum dan sesudah kegiatan, mengakhiri kegiatan sebelum solat 

maghrib,mengucapkan selamat kepada orang disekitar yang merayakan hari raya), 

Sila II (sikap saling membantu antar sesama, mengakui persamaan hak dan 

kewajiban serta saling mencintai sesama manusia ditunjukan dengan tidak ada 

konflik di antara mereka), Sila III (kerja bakti bersih-bersih desa, suka memakai 

batik), Sila IV( memberikan kebebasan menyampaikan usul yang membangun, 
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pertanggungjawaban setiap selesai melaksanakan program kerja,menyelesaikan 

segala sesuatu dengan musyawarah), Sila V (tidak ada pemisahan tempat duduk, 

tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah). Implementasi Nilai-nilai 

Pancasila melibatkan semua anggota dalam kelompok PKK dan masyarakat. 

Faktor pendukung: hidup rukun antar sesama, tidak ada ketentuan khusus untuk 

mengikuti kegiatan PKK, adanya evaluasi kepengurusan untuk menghasilkan 

kinerja yang bagus, dukungan keluarga dan masyarakat. Faktor penghambat: 

ketua PKK dalam praktik nyata tidak melaksanakan tugas sebagaimana tugas 

ketua, belum sadar antara hak dan kewajiban.   

 Saran yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut: semua anggota dalam 

kelompok PKK diharapkan lebih faham akan tanggung jawab yang diemban, 

masyarakat diharapkan lebih aktif dan ikut serta dalam pembangunan demi 

kemajuan desa,Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar lebih baik lagi dari 

penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

DAFTAR ISI 

Halaman  

HALAMAN JUDUL ........................................................................................ 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................... ii 

PENGESAHAN KELULUSAN ....................................................................... iii 

PERNYATAAN ...............................................................................................iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................... v 

PRAKATA .......................................................................................................vi 

SARI   .........................................................................................................vii 

DAFTAR ISI  ...................................................................................................x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................xv 

DAFTAR TABEL  ......................................................................................... xvi 

DAFTAR LAMPIRAN  ................................................................................. xvii 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  ...........................................................................1 

B. Identifikasi Masalah  ...................................................................9 

C. Batasan Masalah  ........................................................................12 

D. Rumusan Masalah  ......................................................................13 

E.  Tujuan Penelitian  ......................................................................13 

F. Manfaat Penelitian  .....................................................................14 

G. Batasan Istilah  ...........................................................................15 

BAB II   LANDASAN TEORI 

A. Model dan Teori tentang Implementasi  ......................................21 

1. Pengertian Implementasi  ......................................................21 

2. Model Implementasi  ............................................................22 

B. Tinjauan tentang Pancasila  .........................................................25 

1. Hakikat Pancasila  .................................................................25 

2. Nilai-nilai Luhur Pancasila  ...................................................28 

3. Fungsi dan Kedudukan Pancasila  .........................................34 



xi 
 

4. Memahami dan Menghayati Nilai-nilai Pancasila  .................42 

5. Implementasi Nilai-nilai Pancasila  .......................................50 

a. Pelaksanaan Pancasila yang Subjektif  .............................53 

b. Pelaksanaan Pancasila secara Objektif  ............................55 

C. Tinjauan tentang PKK ( Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga)   ..................................................................................59 

1. Hakikat PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga)  .59 

2. Kelembagaan Gerakan PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga)  ......................................................62 

a. Pusat  ..............................................................................63 

b. Daerah ............................................................................68 

3. Kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) dalam Pengembangan Masyarakat  .......................69 

a. Pendidikan dalam Pengembangan Masyarakat  ................69 

b. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

Melalui Pendidikan dalam Pengembangan Masyarakat  ...73 

D. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan PKK 

(Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)  ...................................76 

E. Kerangka Berfikir  ......................................................................81 

BAB III  METODE PENELITIAN 

A. Dasar Penelitian  .........................................................................85 

B. Lokasi Penelitian  .......................................................................87 

C. Fokus Penelitian  ........................................................................87 

D. Sumber Data Penelitian  ..............................................................88 

1. Data Primer  ..........................................................................88 

2. Data Sekunder  ......................................................................89 

E. Metode Pengumpulan Data  ........................................................90 

1. Observasi  .............................................................................90 

2. Wawancara  ..........................................................................91 

3. Dokumentasi  ........................................................................92 

F. Keabsahan Data  .........................................................................92 



xii 
 

G. Metode Analisis Data  .................................................................93 

H. Prosedur Penelitian  ....................................................................96 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian ...........................................................................98 

1. Diskripsi Wilayah Desa Kunir  ..............................................98 

a. Keadaan Geografis Wilayah Desa Kunir .........................98 

b. Keadaan Demografis Wilayah Desa Kunir ......................99 

c. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Desa Kunir  ............. 101 

d. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

di Desa Kunir  ............................................................... 102 

1) Kegiatan PKK di Desa Kunir  .................................. 102 

2) Struktur Kepengurusan PKK di Desa Kunir  ............ 106 

3) PKK dalam Pembangunan Desa  ............................. 108 

2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK  

di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak  ........ 110 

a. Pengamalan Sila I di kelompok PKK  ............................ 110 

b. Pengamalan Sila II di kelompok PKK  .......................... 117 

c. Pengamalan Sila III di kelompok PKK  ......................... 121 

d. Pengamalan Sila IV di kelompok PKK  ......................... 129 

e. Pengamalan Sila V di kelompok PKK  .......................... 133 

3. Siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi  

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir  .... 137 

a. Pelaksanaan Tugas  ....................................................... 137 

b. Hubungan antara kelompok dengan Masyarakat  ........... 140 

c. Peran Tokoh Masyarakat  .............................................. 142 

4. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat  

pengamalan Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK  

di Desa Kunir ...................................................................... 143 

a. Faktor Internal kelompok PKK  ..................................... 143 

1) Kepemimpinan Kelompok  ...................................... 144 

2) Hubungan antara sesama anggota dalam kelompok 



xiii 
 

PKK  ....................................................................... 145 

3) Cara Perekrutan anggota dalam kelompok PKK ...... 145 

b. Faktor Eksternal kelompok PKK  .................................. 147 

1) Dukungan dari keluarga dan masyarakat  ................. 147 

2) Pandangan tentang kegiatan PKK    ......................... 148 

3) Perbedaan yang terlihat sebelum dan sesudah  

ibu mengikuti kegiatan PKK .................................... 151 

B. Pembahasan  ............................................................................. 153 

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan yang 

Dilakukan oleh ibu-ibu Kelompok PKK di Desa Kunir  ...... 154 

2. Siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam Implementasi  

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir  .... 165 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan 

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir  .... 168 

a. Faktor Internal kelompok PKK  ..................................... 168 

1) Faktor Internal yang mendukung kelompok PKK  ... 168 

2) Faktor Internal yang menghambat kelompok PKK  .. 169 

b. Faktor Eksternal kelompok PKK  .................................. 170 

1) Faktor Eksternal yang mendukung kelompok PKK  . 170 

2) Faktor Eksternal yang menghambat kelompok PKK 173 

BAB V   PENUTUP 

A. Simpulan  ................................................................................. 175 

B. Saran  ....................................................................................... 176 

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 178 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1: Diagram Penghayatan Pancasila  ......................................................49 

Gambar 2: Kerangka Berfikir Model Penelitian..................................................83 

Gambar 3: Tahap Analisis Data..........................................................................95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1: Jumlah penduduk Desa Kunir menurut tingkat pendidikan ................. 100 

Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Kunir menurut Agama ................................... 101 

Tabel 3: Jumlah penduduk Desa Kunir menurut mata pencaharian penduduk ... 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Nama-nama informan 

Lampiran 2. Struktur organisasi PKK di Desa Kunir 2009/2015 

Lampiran 3. Lembar observasi 

Lampiran 4. Instrumen penelitian 

Lampiran 5. Hasil wawancara 

Lampiran 6. Foto-foto kegiatan PKK di Desa Kunir  

Lampiran 7. Surat penetapan dosen pembimbing skripsi 

Lampiran 8. Surat ijin penelitian dari Universitas Negeri Semarang 

Lampiran 9. Surat keterangan telah melakukan penelitian 



  
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejarah mengungkapkanPancasila sebagai jiwa seluruh rakyat 

Indonesia, memberi kekuatan hidup serta membimbingdalam mengejar 

kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat.Diterimanya 

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara membawa konsekuensi 

logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikanlandasan pokok, 

landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. 

Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai 

dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji 

kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tidak ada satu kekuatan 

manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa 

Indonesia. 

Menyadari bahwa untuk mewujudkan pengakuan bahwa Pancasila 

sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan bangsa Indonesia untuk 

mentransformasikan nilai-nilai Pancasila secara nyata dan terus-menerus 

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya 

oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara serta setiap 

lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di 

daerah. 
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Pancasila di dalamnya mengandung nilai-nilai universal (umum) yang 

dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia sesuai 

dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial.Sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus 

dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Bahwa tidak dipungkiri lagi nilai-nilai yang 

bersifat universal (umum) tersebut berlaku bagi semua manusia dan bangsa 

(negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku 

hanya untuk bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pancasila (nilai 

Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 

keadilan).Perwujudan pengakuan Pancasila sebagai dasar negara juga 

diungkapkan oleh Widjaja.  

Pancasila membangkitkan kesadaran akan dirinya atas pengembangan 

tanggung jawab pribadi terhadap kehidupan masyarakat dan 

sebaliknya, serta menimbulkan kesadaran dan kemauan untuk 

senantiasa dapat mengendalikan diri dan kepentingan, agar tercipta 

keseimbangan, keselarasan dan keserasian kehidupan masyarakat atas 

dasar kesadaran hukum yang berlaku. Hukum, perilaku manusia, dan 

masyarakat haruslah ditujukan atau terpusat pada perwujudan nilai-

nilai luhur Pancasila, sehingga baik manusia maupun masyarakat sikap 

dan perilaku timbul atas dorongan sebagai kesadaran hukum untuk 

mewujudkan kehidupan sejahtera dan bahagia dengan dilandasi oleh 

nilai-nilai luhur Pancasila dari segala implikasinya (Widjaja, 2000:2). 

 

Dari penjelasan di atas, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan 

hidup bangsa memiliki nilai-nilai yang bersifat khusus yang membedakan 

antara negara Indonesia dengan negara lain. Nilai-nilai ini yaitu (nilai 

ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai 

keadilan) perlu diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dimana 
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dalam mewujudkannya harus disertai dengan kesadaran warga Indonesia akan 

tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia. 

Penerapan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, 

nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan) seharusnya timbul dan tumbuh 

di kalangan masyarakat tanpa adanya rekayasa.Penerapan nilai-nilai Pancasila 

harus disertai dengan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjalani 

kehidupanya serta tidak dipaksakan. Dalam kehidupan bermasyarakat ada 

salah satu jalur untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai Pancasila, 

diantaranya adalah kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) yaitu gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang 

tumbuh dari bawah yang pengelolaan gerakan tersebut dari, oleh dan untuk 

masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, 

maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan 

lingkungan. 

Dalam melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi nilai-nilai 

Pancasila peneliti memfokuskan masing-masing dua nilai dari nilai yang 

terkandung dalam setiap sila untuk menyoroti program yang ada dalam 

kegiatan PKK Desa Kunir. Berikut ini adalah kutipan dari UUD 1945 berikut 

nilai yang merupakan salah satu dari 45 butir nilai Pancasila: 

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: (a) Manusia Indonesia 

percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan 

kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil 

dan beradab, (b)Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan 

menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-

masing. 
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Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: (a) Mengakui dan 

memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya 

sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, (b) Mengakui persamaan 

derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa 

membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis 

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. 

 

Sila ketiga Persatuan Indonesia: (a) Mampu menempatkan persatuan, 

kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara 

sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau 

golongan, (b) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 

 

Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan: (a) Sebagai warga negara dan 

warga masyarakat, setiap manusia mempunyai kedudukan hak dan 

kewajiban yang sama, (b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada 

orang lain. 

 

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia: (a) 

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan 

suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, (b) Mengembangkan 

sikap adil terhadap sesama. 

 

Berdasarkan uraian di atas peneliti memilih Desa Kunir Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak sebagai lokasi penelitian yang dirasa sudah 

mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK 

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga).Survei pendahuluan yang 

dilakukan peneliti dari program yang dilakukan kelompok PKK Desa kunir 

yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.Nilai ketuhanan seperti yang 

terkandung dalam sloganya “Demak Kota Wali” kegiatan keagamaan juga 

rutin dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh warga Desa 

Kunir.Pembinaan keagamaan rutin dilakukan mulai dari pengajian, pembinaan 

keagamaan oleh tokoh masyarakat yang dilakukan setiap seminggu sekali. 

Nilai kemanusiaan terlihat dari kegiatan rutin Posyandu (pos pelayanan 

terpadu) terhadap balita dengan cara memberikan imunisasi kekebalan tubuh 
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terhadap penyalit. Hal ini merupakan usaha untuk menciptakan generasi 

penerus bangsa yang sehat.Nilai persatuan dari sikap kebersamaan anggota 

dalam menjalankan setiap program demi mewujudkan Desa Kunir menjadi 

desa yang lebih baik.Nilai kerakyatan terwujud dari kebiasaan musyawarah 

mufakat untuk menentukan setiap kebijakan.Sedangkan nilai keadilan 

tercermin di dalam pembagian dan pelaksanaan tugas secara adil sesuai 

dengan jabatanya masing-masing dalam kegiatan PKK. 

Dari penjabaran di atas, menunjukan bahwa PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) merupakan wujud konkrit pengimplementasian 

Nilai-nilai Pancasila dalam bermasyarakat, yang di dalamnya terdapat 10 

program pokok PKK, dan salah satu program tersebut adalah program 

penghayatan dan pengamalan Pancasila, yang berarti implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 

Kegiatan PKK mendorong dan mendukung kaum ibu untuk lebih 

berpartisipasi secara aktif di dalam mengamalkan atau mewujudkan nilai-nilai 

Pancasila secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan 

pribadi, keluarga maupun lingkungan masyarakatnya melalui kegiatan-

kegiatan yang ada di PKK yaitu: (1) Pembinaan anak dan remaja adalah upaya 

untuk menumbuhkan perilaku, budi pekerti dan sopan santun sesuai budaya 

bangsa, (2) Memasyarakatkan budaya terkini dan Hak Asasi Manusia, (3) 

Meningkatkan kecintaan terhadap tanah air bangsa dan negara, (4) Pembinaan 

wawasan kemitraan sejajar pria dan wanita, (5) Meningkatkan gotong royong 

dan kesetiakawanan sosial, (6) Pembinaan Lansia (lanjut usia) agar dapat 
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menjaga kesehatan, keterampilan dan melaksanakan kegiatan secara produktif, 

(7) Memantapkan program program penghapusan kemiskinan, (8) BKB (Bina 

Keluarga Balita)  yang dilakukan dengan cara memberi penyuluhan tentang 

hidup sehat, pentingnya pendidikan anak sejak dini, (9) PAUD (Pendidikan 

Anak Usia Dini) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 

sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan 

rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, 

(10) Perpustakaan, (11) Fasilitas pengembangan kemampuan memasak, (12) 

Peningkatan pengembangan corak, motif dan pemasaran kerajinan daur ulang 

limbah plastik, (13) Peningkatan mutu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) 

dimana selain mengadakan posyandu rutin juga disertai dengan penyuluhan 

berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, (14) Kesehatan ibu dan anak, (15) 

Peningkatan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) berkaitan dengan 

kesehatan lingkungan sekitar misalnya rumah sehat yaitu rumah yang cukup 

ventilasinya, bersih, (16) Pembinaan Keagamaan yaitu kegiatan  

pengajian/siraman rohani oleh tokoh masyarakat yang diikuti oleh ibu-ibu 

yang diadakan seminggu sekali (Buku Agenda Harian 1 TP PKK Desa Kunir 

Tahun 2012). 

Kegiatan di atas merupakan aktivitas yangdilakukan oleh kelompok 

PKK, termasuk kelompok PKK di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak.Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 
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1. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan wujud 

konkrit dari pengimplementasian Pancasila Subjektif yaitu pelaksanaan 

konkritnya tercermin dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari, dan betul-

betul terjadi dalam kenyataan.  

 Ini terlihat dari apa yang dimuat dalam kelompok kerja PKK yaitu 

kelompok kerja I yang mengelola program penghayatan dan pengamalan 

Pancasila. Pada hakikatnya sebagai salah satu perwujudan implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kelompok PKK. 

2. PKK  adalah  gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang 

tumbuh dari bawah yang pengelolaan (kegiatan yang tercantum dalam 

program kerja) dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya 

keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, 

kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. 

Yang kegiatanya mengacu kepada 10 program pokok PKK yaitu: (a) 

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, (b) gotong royong, (c) Pangan, 

(d) sandang,(e) perumahan dan tata laksana rumah tangga,(f) pendidikan 

dan keterampilan, (g)kesehatan,(h) pengembangan kehidupan 

berkoprerasi,(i) kelestarian lingkungan hidup,(j)perencanaan sehat (Tim 

Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, 2010: 7-10). 

 Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan PKK 

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah gerakan 

pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai 
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penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok 

terkecil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, 

mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga 

sejahtera. 

3. Ibu-ibu sebagai objek penelitian ini dikarenakan ibu-ibu merupakan 

pencipta generasi penerus perjuangan bangsa. Ibu-ibu harus mempunyai 

pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila yang baik, agar dapat 

pula menciptakan suatu generasi penerus yang baik pula. 

 Dari uraian di atas, maka yang dimaksud ibu-ibu adalah semua 

anggota PKK di Desa Kunir baik yang menjabat maupun yang hanya 

sebagai anggota biasa. Hal ini daharapkan mampu memberi jawaban 

tentang siapa saja yang terlibat atau berpengaruh serta mengetahui faktor-

faktor yang mendukung dan menghambat  pelaksanaan implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

4. Penelitian dilakukan di Desa kunir karena Desa Kunir adalah salah satu 

desa yang terletak di Kabupaten Demak. Desa Kunir adalah salah satu 

desa di Kabupaten Demak yang tahun 2013 ini menjadi desa binaan PKK. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti penyebab 

Desa Kunir dijadikan sebagai desa binaan PKK yaitu selain desa yang 

aktif dalam melaksanakan kegiatan PKK juga merupakan desa yang paling 

rajin mewujudkan program-program pokok PKK. Dari survei pendahuluan 

oleh peneliti kegiatan yang paling menonjol sehingga Desa Kunir dipilih 

sebagai desa binaan adalah kreativitas anggotanya yaitu daur ulang 
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sampah plastik yang dijadikan sebagai kerajinan tangan seperti tas, 

dompet, pernak-pernik hiasan rumah dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan 

oleh ibu-ibu disela-sela waktu senggang mereka. Setiap sebulan sekali ada 

pertemuan diantara ibu-ibu untuk membahas berbagai macam motif baru 

dalam kerajinan mereka. Selain dalam bidang kelestarian lingkungan 

hidup, kegiatan yang paling menonjol yaitu dalam bidang keagamaan 

seperti yang terkandung dalam seloganya “Demak Kota Wali” kegiatan 

keagamaan juga rutin digalakan dalam kehidupan sehari-hari di Desa 

Kunir. Pembinaan keagamaan rutin dilakukan mulai dari, pengajian, 

pembinaan keagamaan oleh tokoh masyarakat yang dilakukan setiap 

seminggu sekali. Penulis juga telah mengenal dengan baik situasi dan 

kondisi wilayah Desa Kunir, sehingga akan mempermudah penelitian ini. 

 Namun demikian dari pengamatan sementara penulis implementasi 

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demakmasih terasa kurang dalam 

pelaksanaannya.Kondisi seperti ini, menarik peneliti untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam tulisan skripsi dengan 

judul “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM 

KEGIATAN PKK DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET 

KABUPATEN DEMAK”. 

B. Identifikasi Masalah 

Kata implementasi biasanya selalu berhubungan dengan suatu 

kebijakan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, 
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penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari bentuk tentang 

hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi 

adalah penerapan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama baik 

berupa perubahan pengetahuan, nilai bahkan sikap yang telah disepakati 

sebelumnya. 

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai universal, pada bangsa 

lain tidak dilaksanakan secara utuh dan menyeluruh sebagaimana 

bangsa Indonesia. Nilai-nilai universal (umum) berlaku bagi semua 

manusia dan bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, 

sebaliknya nilai-nilai khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia 

(nasional).Sebagai suatu sistem nilai, Pancasila bagi bangsa 

Indonesia memiliki keunikan/kekhasan, karena nilai-nilai Pancasila 

mempunyai kedudukan/status yang tetap dan berangkai ini 

disebabkan karena masing-masing sila tidak dapat dipisahkan 

dengan sila lainya.Nilai-nilai Pancasila yaitu nilai-nilai luhur yang 

terkandung di dalam sila-sila Pancasila yang kemudian dijabarkan 

ke dalam 45 butir Pancasila (Widjaja, 2000:10). 

Nilai-nilai Pancasila adalah nilai luhur yang terkandung dalam 

setiap sila Pancasila yang bersifat khusus yaitu nilai ketuhanan, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. 

Merupakan nilai yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan 

bangsa dan negara lain.  Sebagai pandangan hidup dan dasar negara 

Indonesia, maka nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Nilai-nilai Pancasila telah disepakati bersama dan mewajibkan 

bangsa Indonesia untuk menjabarkanya dan mengindari hal-hal dan 

tindakan-tindakan yang tidak sesuai  atau bertentangan dengan nilai-nilai 

Pancasila harus mengacu pada nilai-nilai dasar, serta dapat diterima dan 
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disepakati oleh bangsa Indonesia sesuai situasi dan kondisi yang nyata. 

Pengamalan nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu pengamalannya 

ada dua macam:  

Pengamalan subjektif Pancasila, yaitu pelaksanaan dalam pribadi 

perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap 

penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia.Pengamalan 

objektif, yaitu pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap 

aspek penyelenggaraan negara, baik bidang legislatif, eksekutif, 

maupun yudikatif dan semua bidang kenegaraan dan terutama 

realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara 

Indonesia (Kaelan, 2002:242). 

 

Dari penjelasan di atas Pancasila yang terdiri atas lima sila pada 

hakikatnya merupakan suatu sistem. Yang dimaksud dengan sistem adalah 

suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja 

sama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu 

kesatuan yang utuh. Nilai-nilai tersebut disepakati bersama oleh warga 

negara Indonesia, maka dari itu perlu adanya perwujudan yang mencakup 

segala aspek dalam situasi dan kondisi yang nyata.Pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam masyarakat ada dua macam yaitu pengamalan secara 

subjektif dan objektif. 

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu 

gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari 

bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju 

terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan 

mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan 

lingkungan(Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, 2010:7). 
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Dari uraian di atas, maka kelompok PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) adalah sebagai pelaksana pengamalan Pancasila 

secara subjektif, dan dengan  kesadaran, ketaatan serta kesiapan angota-

anggotanya untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Mengamalkan 

Pancasila sebagai bangsa Indonesia adalah merupakan suatu keharusan. 

Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berpedoman pada 10 butir 

nilai Pancasila. 

Berkaitan dengan uraian  di atas, maka identifikasi masalah yang 

menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah: 

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 

2. Siapa saja yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat pengamalan 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK Desa Kunir. 

C. Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas tidak melebar yang mengakibatkan 

ketidak jelasan, maka penulis akan membatasi masalah yang akan diteliti. 

Pembatasan masalah tersebut adalah: 

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 
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2. Siapa saja yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK Desa Kunir. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan 

masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK 

di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak? 

2. Siapa sajakah yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir? 

3. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK Desa Kunir? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila  dalam kegiatan PKK  

di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 

2. Mengetahui siapa saja yang terlibat atau berpengaruh dalam 

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

3. Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK Desa Kunir. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Manfaat Teoritik 

a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama 

kuliah di Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. 

b. Untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang 

implementasi nilai-nilai pancasila dalam kegiatan PKK. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh di 

bangku kuliah dengan di lapangan guna menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengalaman. 

b. Bagi Masyarakat 

Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya para anggota 

PKK akan manfaat dari implementasi nilai-nilai pancasila dalam 

kehidupan sehari-hari, sehingga lebih memperhatikan dalam pola 

pengasuhan anak-anaknya. 
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c. Bagi Pembaca 

Sebagai literatur dalam pembelajaran bagi mahasiswa yang akan 

menyusun skripsi dan menambah pengetahuan tentang 

implementasi nilai-nilai pancasila.  

G. Batasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari timbulnya salah 

penafsiran pada penelitian ini, sehingga dapat diperoleh persepsi dan 

pemahaman yang jelas. Oleh sebab itu peneliti menegaskan istilah-istilah 

berikut: 

1. Implementasi 

Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari 

bentuk tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427). 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga member 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun 

nilai, dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary 

dikemukakan bahwa implementasi adalah “Put something into effect”, 

(penerapan, sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 

2006:93). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi 

adalah penerapan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama 
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baik berupa perubahan pengetahuan, nilai bahkan sikap yang telah 

disepakati sebelumnya. 

2. Nilai-nilai Pancasila 

Pancasila adalah dasar ideologi bangsa Indonesia.Sebagai 

idiologi bangsa Pancasila mengandung nilai-nilai universal (umum) 

yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia-manusia 

sesuai dengan kodratnya, sebagai makhluk pribadi dan makhluk 

sosial.Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 dan secara khusus dijabarkan dalam pasal-pasalnya. 

Kaelan (2000:2-3) Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya 

merupakan suatu nilai.Nilai-nilai yang merupakan perasaan dari sila-

sila Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, 

nilai kerakyatan dan nilai keadilan. 

Notonagoro dalam Winarno (2006:4) nilai ada tiga macam 

yaitu: 

Nilai material (nilai berguna bagi jasmani manusia), nilai vital 

(nilai berguna bagi manusia untuk dapat melaksanakan 

kegiatan), dan nilai kerohanian yang dibedakan menjadi 4 

macam (nilai kebenaran bersumber dari akal piker manusia, 

nilai estetika bersumber pada rasa manusia, nilai kebaikan atau 

nilai moral bersumber pada nurani manusia, nilai religius 

bersifat mutlak pada keyakinan manusia). 

Sedangkan Winarno berpendapat bahwa nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila:“Nilai ketuhanan mengandung arti 

adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan 

sebagai pencipta alam semesta. Nilai kemanusiaan mengandung 

arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai 

moral yang berlaku.Nilai persatuan mengandung arti usaha kea 

rah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa 

nasionalisme dalam NKRI. Nilai kerakyatan mengandung 
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makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga 

perwakilan. Nilai keadilan mengandung makna sebagai dasar 

sekaligus tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat” (2006:6). 

Dari uraian di atas, maka nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila yaitu (nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, 

nilai keadilan, nilai kerakyatan) yang merupakan nilai khusus yang 

membedakan antara bangsa Indonesia dengan negara lain. 

Berkaitan dengan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan PKK di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten Demak. 

Dimana dalam kegiatan PKK terdapat IV Kelompok kerja yang 

merupakan perwujudan dari nilai-nilai Pancasila, serta dipertegas 

dalam kelompok kerja I PKK tentang salah satu tugas PKK yaitu  

penghayatan dan pengamalan Pancasila. 

Dalam melakukan penelitian berkaitan dengan implementasi 

nilai-nilai Pancasila peneliti memfokuskan  masing-masing dua nilai 

dari nilai yang terkandung dalam setiap sila untuk menyoroti program 

yang ada dalam kegiatan PKK Desa Kunir. Kutipan dari UUD 1945 

berikut nilai Pancasila yang merupakan salah satu dari 45 butir nilai 

Pancasila: 

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: (a) Manusia Indonesia 

percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai 

dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, (b)Mengembangkan sikap 

saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.  
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Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: (a) Mengakui 

dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, (b) 

Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban 

asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, 

agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna 

kulit, dan sebagainya. 

 

Sila ketiga Persatuan Indonesia: (a) Mampu menempatkan 

persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa 

dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi atau golongan, (b) Mengembangkan rasa cinta kepada 

tanah air dan bangsa. 

 

Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: (a) Sebagai 

warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia mempunyai 

kedudukan hak dan kewajiban yang sama, (b) Tidak boleh 

memaksakan kehendak kepada orang lain. 

 

Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:(a) 

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan 

sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, (b) 

Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 

 

Dari penjelasan di atas nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai persatuan, nilai 

kerakyatan dan nilai keadilan.Kelompok kerja PKK di Desa Kunir 

telah mengandung nilai-nilai dalam Pancasila.Bagaimana 

pengimpelentasian nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK 

mencakup siapa saja terlibat atau berpengaruhserta faktorapa saja yang 

mendukung dan menghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan PKK di Desa Kunir.Peneliti memfokuskan penelitianya 

dengan berpedoman dari masing-masing 2 butir nilai yang merupakan 

bagian dari 45 butir Pancasila. 
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3. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

PKK  adalah  gerakan nasional dalam pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh 

dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi 

luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan 

gender serta kesadaran hukum dan lingkungan(Tim Penggerak PKK 

Provinsi Jawa Tengah, 2010:7). 

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) merupakan 

wujud konkrit pengimplementasian  nilai-nilai Pancasila dalam 

bermasyarakat, disebabkan di dalam PKK terdapat 10 program pokok 

PKK, dan salah satu program tersebut adalah program penghayatan 

dan pengamalan Pancasila, yang berarti implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan yang terkandung 

di dalam setiap silanya. 

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk 

meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia 

dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan 

dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan dengan 

sasaran utamanya yaitu keluarga (Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa 

Tengah, 2010:7-10). 
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Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan PKK 

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu gerakan 

dalam pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh ibu-ibu rumah 

tangga sebagai wujud kesetaraan gender untuk menuju masyarakat 

yang sehat dan sejahtera dengan sasaran utama PKK adalah keluarga.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Model dan Teori tentang Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

 Kata implementasi biasanya selalu berhubungan dengan suatu 

kebijakan.Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, 

penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari bentuk tentang 

hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427). 

 Implementasi menurut kamus Webster adalah suatu proses 

melaksanakan keputusan kebijaksanaan dalam bentuk undang-undang, 

peraturan pemerintah, keputusan peradilan. 

 Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, 

dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan 

bahwa implementasi adalah “Put something into effect”, (penerapan, 

sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 2006:93). 

 Implementasi kebijakan pada prinsispnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuanya. Tidak lebih dan tidak kurang.Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah 

yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-
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program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari 

kebijakan publik (Dwidjowijoto, 2004: 158). 

 Dari pengertian implementasi di atas, makayang dimaksud dengan 

implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dalam 

bentuk undang-undang, peraturan pemerintah yang dilakukan oleh 

individu/pejabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari keputusan 

kebijaksanaan tersebut.Pelaksanaan tersebut dapat dilakukan secara 

langsung melalui program-program (Peraturan Pemerintah, Peraturan 

Presiden, Keputusan Kepala Desa) dan turunan dari kebijakan publik. 

 Implementasi kebijakan publik harus dilakukan dalam konteks 

organisasi yang menyeluruh dengan tujuan dan target yang jelas, prioritas 

yang jelas serta sumber daya yang jelas pula.Implementasi kebijakan 

merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapat 

suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 

2. Model Implementasi 

 Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan model implementasi 

kebijakan.Pertama implementasi kebijakan yang berpola “dari atas ke 

bawah” (top-bottomer) versus dari “bawah ke atas” (bottom-topper), dan 

pemilihan implementasi yang berpola paksa (command-and-contro) dan 

mekanisme pasar (economic incentive)(Dwidjowijoto, 2004:165). 

Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti 

penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai 

monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara di mana tidak ada 

mekanisme insentif bagi yang menjalani, namun ada sanksi bagi 
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yang menolak melaksanakan atau melanggarnya.Model mekanisme 

pasar adalah model yang mengedepankan mekanisme insentif bagi 

yang menjalani, dan bagi yang tidak mendapatkan sanksi, namun 

tidak mendapatkan insentif.Model “top-down” mudahnya berupa 

pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, di mana 

partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya “bottom-up” 

bermakna meski kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun 

pelaksanaanya oleh rakyat (Dwidjowijoto, 2004:166-167). 

 

 Dari uraian di atas, maka model implementasi kebijakan pada 

prinsipnya ada dua pemilihan implementasi yaitu top-bottomer versus 

bottom-topper dan model mekanisme paksa dan mekanisme pasar. 

Donald Van Meter dengan Carl Van Horn (1975) dalam 

Dwidjowijoto (2004: 167) mengandaikan implementasi kebijakan 

berjalan linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja 

kebijakan publik. Ada beberapa variabel yang dimaksudkan 

sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik antara lain: 

a) aktivitas implementasi dan komunikasi antarorganisasi, b) 

karakteristik dari agen pelaksana/implementor, c) kondisi ekonomi, 

sosial dan politik, d) kecenderungan (disposition) dari 

pelaksana/implementor. 

 

 Dari uraian di atas ada beberapa variabel yang mempengaruhi 

kebijakan publik yaitu aktivitas implementasi, karakteristik dari agen 

peleksana, kondisi ekonomi sosial dan politik, kecenderungan pelaksana. 

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) dalam Dwidjowijoto 

(2004: 169) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 

tiga variabel:  

a) variabel independen yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan 

yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 

pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang 

dikehendaki, b) variabel intervening yaitu variabel kemampuan 

kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan 

indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, c) variabel dependen 

yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan 

pemahaman, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil 
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nyata, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang 

dibuat. 

 

 Dari uraian di atas implementasi kebijakan diklasifikasikan dalam 

tiga variabel yaitu mudah tidaknya implementasi dikendalikan, 

kemampuan kebijakan dengan konsistensi tujuan, implementasi  yang 

mampu melakukan perubahan yang lebih baik. 

 Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun (1978) dalam 

Dwidjowijoto (2004: 170-174) untuk melakukan implementasi kebijakan 

diperlukan beberapa syarat:  

a) jaminan bahwa kondisi eksistensi yang dihadapi oleh 

lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang 

besar, b) apakah untuk melaksanakanya tersedia sumberdaya yang 

memadai, termsuk sumberdaya waktu, c) apakah perpaduan 

sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada, d) apakah 

kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal 

yang andal, e) seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi, f) 

apakah hubungan saling ketergantungan kecil, g) pemahaman yang 

mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, h) bahwa tugas-tugas 

telah dirinci ditempatkan dalam urutan yang benar, i) komunikasi 

dan koordinasi yang sempurna, j) bahwa pihak-pihak yang 

memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan 

kepatuhan yang sempurna. 

 

 Dari uraian di atas, maka dalam melakukan implementasi 

kebijakan ada beberapa syarat yaitu kondisi lingkungan, sumberdaya yang 

memadai, perpaduan sumber-sumber, apakah kebijakan itu dapat 

menyelesaiakn masalah yang hendak ditanggulangi, seberapa besar 

hubungan antara kausalitas, apakah hubungan saling ketergantungan, 

pemahaman terhadap tujuan,penempatan tugas, komunikasi dan 

koordinasi, kepatuhan dari pihak-pihak yang terkait. 
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 Merilee S. Grindle (1980) dalam (Dwidjowijoto, 2004:174-175) 

menetukan isi kebijakan dan konteks implementasinya. 

Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, 

maka implementasi kebijakan dilakukan.Keberhasilan ditentukan 

oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan 

mencakup:a) kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan, b) 

jenis manfaat yang akan dihasilkan, c) derajat perubahan yang 

diinginkan, d) kedudukan pembuat kebijakan, e) siapa pelaksana 

program, f) sumber daya yang dikerahkan.  

Sementara itu konteks implementasinya adalah: a) kekuasaan, 

kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, b) karakteristik 

lembaga dan penguasa, c) kepatuhan dan daya tanggap. 

 

 Dari uraian di atas ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 

ditransformasikan, maka implementasi kebijakan juga dilakukan. 

B. Tinjauan tentang Pancasila 

1. Hakikat Pancasila 

 Secara harfiah atau etimologi “Pancasila” berasal dari bahasa 

Sansekerta yang artinya panca berarti lima dan sila berarti batu sendi, alas 

atau dasar. Pancasila mempunyai arti lima dasar, sedangkan sila sendiri 

sering diartikan kesusilaan atau peraturan tingkah laku yang baik 

(Daroeso, 1989: 23). 

Darmodihardjo dalam Daroeso (1989) Pancasila sudah dikenal 

sejak jaman Majapahit yang ditulis dalam buku Sotasoma karangan 

Empu Tantular. Pancasila selain mempunyai arti “berbatu sendi 

lima”juga mempunyai arti Pelaksanaan Kesusilaan yang lima 

(Panca Krama)yaitu: tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh 

mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, tidak 

boleh mabuk minuman keras. 

 

 Hakikat adalah sesuatu hal yang adanya ada pada dirinya sendiri, 

sesuatu hal yang harus ada untuk adanya sesuatu (Daroeso, 1989:34). 
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 Bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. 

Pancasila terdiri atas 5 (lima) sila, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 

Alinea IV dan diperuntukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. 

Meskipun di dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut tidak secara eksplisit 

disebutkan kata Pancasila, namun sudah dikenal luas bahwa 5 (lima) sila 

yang dimaksud adalah Pancasila untuk dimaksudkan sebagai dasar negara 

Indonesia. 

 Dari pengertian di atas, maka yang dinamakan hakikat Pancasila 

adalah sesuatu yang terkandung di dalam nilai-nilai setiap sila pada 

Pancasila yang harus ada untuk menjadikan sebab adanya sesuatu sehingga 

dijadikanya sebagai dasar negara.Pancasila sebagai filsafat, dalam dirinya 

menunjukkan hakikat atau substansi Pancasila yaitu dasar/kata dasar 

Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Mendapat awalan dan akhiran ke-

an, per-an : Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 

 Notonagoro dalam Daroeso (1989:37) hakikat atau substansi, 

esensi, dan arti nilai-nilai untuk mendapatkanya juga dengan melalui 

analisa abstraksi sebagai berikut: 

(a) Ketuhanan sebagai hakikat atau substansi dari sila Ketuhanan 

Yang Maha Esa. Esensi dasar Ketuhanan adalah “Tuhan”, (b) 

Kemanusiaan sebagai hakikat atau substansi dari sila kemanusiaan 

yang adil dan beradab. Esensi dasar kemanusiaan adalah 

“manusia”, (c) Persatuan sebagai hakikat atau substansi dari sila 

persatuan Indonesia. Esensi dasar persatuan adalah “satu”, 

(d)Kerakyatan sebagai hakikat atau substansi dari sila kerakyatan 

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ 

perwakilan. Esensi dasar kerakyatan adalah “rakyat”, (e) Keadilan 

sosial hakikat atau substansi dari sila keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Esensi dasar keadilan adalah “adil”. 
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 Hakikat atau substansi ini sifatnya adalah: abstrak, umum, 

universal, mutlak, tetap, tidak berubah, terlepas dari situasi, tempat dan 

waktu. Tinjauan yang demikian oleh Notonagoro disebut difinisio 

metafisis atau difinisio antologis, sedangkan penjabaran atau perwujudan 

difinisio metafisis atau difinisio antologis disebut difinisio realis yang 

bentuknya berupa umum kolektif, khusus partikular maupun khusus 

singular (Notonagoro, 1975 :34). 

a. Difinisio Metafisis adalah: batasan di balik atau di belakang yang 

fisis, artinya di balik atau di belakang yang fisis itu ada sesuatu 

yang mutlak yaitu intisari, esensi, hakikat. Jadi definisio atau 

tinjauan mengenai hakikat dari Pancasila. 

b. Difinisio antologis, sebenarnya mempunyai makna yang sama 

dengan difinisio metafisis, namun ada perbedaan dalam 

penjelasanya. Difinisio antologis adalah batasan tentang “ada 

mutlak, ada umum”. Jadi difinisio antologis dalam kaitanya dengan 

filsafat pancasila berarti batasan  atau tinjauan tentang ada 

mutlak,ada umum dari hakikat Pancasila. 

c. Difinisio realis, batasan tentang perwujudan nyata dari hakikat 

Pancasila sebagai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kehidupan (Suyahmo, 2008:81). 

 

 Notonagoro (dalam Kaelan, 2001:85-86) hakikat atau substansi di 

dalam Pancasila itu ada 3 macam yaitu: 

a. Hakikat Abstrak 

Hakikat abstrak ini disebut hakikat jenis atau hakikat umum. 

Hakikat abstrak yang ada pada segala sesuatu yang memiliki unsur-

unsur sama, tetap dan tidak berubah. Sifat abstrak dari hakikat atau 

nilai-nilai tersebut karena adanya di dalam alam pikiran 

manusia.Sifat tetap dan tidak berubah dari substansi atau nilai-nilai 

tersebut karena hal itu sejak dahulu sampai sekarang diakui oleh 

umat manusia. 

b. Hakikat Pribadi  

Hakikat pribadi yaitu unsur-unsur yang tetap yang menyebabkan 

segala sesuatu yang bersangkutan tetap merupakan diri 

pribadi.Hakikat pribadi ini memiliki sifat yang khusus, artinya 

terikat kepada barang sesuatu tersebut.Bagi bangsa dan negara 

Indonesia hakikat pribadi membedakan Bangsa Indonesia dengan 

bangsa yang laindi dunia ini.Hakikat pribadi tercermin di dalam 
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Pancasila secara bulat dan utuh seperti yang terdapat dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea empat. 

c. Hakikat Konkrit 

Yaitu sesuatu yang secara nyata atau konkrit, setiap manusia dalam 

kenyataanya.Hakikat konkrit ini, dalam realisasinya sebagai 

pedoman praktis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia 

yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan 

waktu. 

 Dari uraian di atas menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar 

negara memiliki lima sila. Pancasila sebagai filsafat menunjukan hakikat 

atau substansi yang sifatnya  abstrak (ada di alam pikiran manusia yang 

sejak dulu diakui oleh umat manusia), konkrit (direalisasikan secara nyata 

dalam kehidupan sehari-hari), umum/universal, mutlak, tetap, tidak 

berubah, terlepas dari situasi, tempat dan waktu 

2. Nilai-nilai Luhur Pancasila 

a. Pengertian nilai 

Nilai (value) berarti kuat, baik, berharga. Menurut Kamus 

Purwodarminto dalam bukunya Soegito AT dkk (2006:71) nilai 

diartikan sebagai Harga dalam takaran (misalnya nilai intan), harga 

dalam sesuatu (misalnya uang),angka kepandaian, kadar, mutu, sifat-

sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan 

(misalnya nilai-nilai agama). 

Suyitno dalam Soegito AT dkk (2006:71) nilai merupakan 

sesuatu yang kita alami sebagai ajakan dari panggilan untuk 

dihadapi.Nilai mau dilaksanakan dan mendorong kita untuk bertindak. 

Nilai mengarahkan perhatian serta minat kita, manarik kita keluar dari 
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diri sendiri kearah apa yang bernilai. Nilai bersera kepada tingkah laku 

dan membangkitkan keaktifan kita. 

Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik, dan berguna bagi 

manusia.Nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang 

menyangkut jenis dan minat.Nilai adalah suatu pengahrgaan atau suatu 

kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah 

laku manusia (Winarno, 2006:3). 

Dari uraian di atas, maka yang disebut nilai adalah kualitas 

penghargaan terhadap sesuatu hal, yang mana sesuatu itu akan 

menyenangkan, menarik, berguna, menguntungkan atau merupakan 

suatu sistem keyakinan yang dijelaskan dan dipertahankan. 

Notonagoro dalam Kelan (2002:126) salah sesorang pemikir 

Indonesia mengembangkan Pancasila secara kefilsafatan, membagi 

nilai menjadi tiga bagian yaitu: 

1) Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur 

jasmani manusia, 2) Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau 

aktivitas, 3) Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang 

berguna bagi rohani manusia.  

 

Nilai kerohanian dapat dibedakan atas empat macam, yaitu: 1) 

Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (ratio, budi, cipta) 

manusia, 2) Nilai keindahan, atau nilai estetis yang bersumber 

pada unsur perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia, 3) Nilai 

kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak 

(will,wollen,karsa) manusia, 4) Nilai religius yang merupakan 

nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini 

bersumber kepada keprcayaan atau keyakinan manusia (Kaelan 

& Achmad Zubaidi, 2010:21). 
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Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa benda material dan 

non-material mempunyai nilai. Bahkan sesuatu yang non-material atau 

rohaniah itu dapat mempunyai nilai sangat tinggi bagi manusia, yang 

dapat menjadi dasar sekaligus juga menjiwai tindakan manusia dalam 

hidup bersama (Ms Bakry, 2010 :302). 

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong 

nilai-nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang 

mengakui adanya nilai material dan nilai vital. Dengan 

demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian 

itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan 

harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai keindahan atau 

nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai 

kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari dari sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “dasar” sampai dengan sila 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai “tujuan” 

(Kaelan, 2002:127). 

 

Moedjanto (1989:76-77) dalamWahana (1993:67) nilai tidak 

hanya tampak sebagai nilai bagi seseorang, melainkan bagi segala 

umat manusia.Nilai tampak sebagai sesuatu yang patut dikejar dan 

dilaksanakan oleh semua orang. Oleh karena itu, nilai dapat 

dikomunikasikan kepada orang lain. 

Widjaja (2000:6), Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

dan negara Indonesia mengandung nilai-nilai: 1) Nilai 

Ketuhanan, nilai kemanusiaan,nilai persatuan,nilai kerakyatan, 

dan nilai keadilan, 2) Nilai ideal,nilai material, nilai spiritual, 

nilai pragmatis dan nilai positif, 3) Nilai etis, nilai estetis, nilai 

logis, nilai sosial dan nilai religius. 

 

Nilai yang terkandung tersebut pada kenyataanya dapat berlaku 

umum (universal), dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa 

Indonesia. 
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Ms Bakry (2010: 305-307), nilai-nilai yang terkandung dalam 

sila-sila Pancasila merupakan sekumpulan kesatuan nilai-nilai luhur 

yang diyakini kebenaranya atau sudah dinyatakan benar, yang 

kemudian dijabarkan dalam pedoman pengamalan Pancasila.Nilai-nilai 

luhur ini merupakan nilai yang melekat pada diri manusia yang ber-

Pancasila meruapakan nilai instrinsik, yang penjabarannya merupakan 

nilai instrumental. Nilai-nilai tiap sila yang dirumuskan adalah sangat 

singkat isinya padat sekali sehingga dapat juga dijabarkan lagi, yang 

dikemukakan sebagai berikut: 

Sila pertama dengan rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa”, 

terkandung nilai-nilai religius, antara lain: 1) Keyakinan 

terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa dengan sifat-Nya Yang 

Maha Esa, 2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi segala 

larangan-Nya, 3) Kepercayaan adanya nilai-nilai suci dari 

ajaran agama yang harus ditaati demi kebahagiaan  hidup 

manusia, 4) Nilai ketuhanan sebagai nilai religius meliputi dan 

menjiwai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. 

 

Sila kedua dengan rumusan “Kemanusiaan yang adil dan 

beradab” , terkandung nilai-nilai kemanusiaan, antara lain: 1) 

Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia 

dengan segala hak asasinya, 2) Perlakuan adil terhadap sesama 

dengan memperlakukan dan memberikan sesuatu yang telah 

menjadi haknya, 3) Manusia beradab dengan cipta, rasa, karsa, 

dan keyakinan sebagi landasan bertindak sesuai nilai-nilai 

hidup manusiawi, 4) Nilai kemanusiaan diliputi dan dijiwai 

keutuhan serta meliputi dan menjiwai persatuan, kerakyatan, 

dan keadilan. 

 

Sila ketiga dengan rumusan “Persatuan Indonesia”, terkandung 

nilai-nilai persatuan dan kebangsaan, antara lain: 1) Persatuan 

sekelompok manusia yang menjadi warga negara Indonesia 

dengan dasar cita-cita hidup bersama, 2) Bangsa Indonesia 

adalah persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah 

Indonesia, 3) Semangat ke”Bhinneka Tunggal Ika”an suku 

bangsa memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa, 4) 
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Nilai persatuan diliputi dan dijiwai ketuhanan dan 

kemanusiaan, meliputi dan menjiwai kerakyatan dan keadilan. 

 

Sila keempat dengan rumusan “Kerakyatan yang dipimpin oleh 

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” 

terkandung nilai-nilai kerakyatan, antara lain: 1) Kedaulatan 

negara di tangan rakyat dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

berlandaskan penalaran yang sehat, 2) Manusia Indonesia 

sebagai warga negara mempunyai kedaulatan, hak dan kaajiban 

yang sama, 3) Musyawarah mufakat dalam kenegaraan oleh 

wakil-wakil rakyat demi kebersamaan dengan dasar 

kekeluargaan, 4) Nilai kerakyatan diliputi dan dijiwai 

ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, serta meliputi dan 

menjiwai keadilan.  

 

Sila kelima dengan rumusan “Keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia” terkandung nilai keadilan sosial, antara lain: 

1) Keadilan dalam kehidupan sosial meliputi semua bidang 

kehidupan nasional untuk seluruh rakyat Indonesia, 2) Cita-cita 

masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual, merata 

bagi seluruh rakyat Indonesia, 3) Keseimbangan antara hak dan 

kewajiban, serta cinta kemajuan dan pembangunan yang selaras 

dan seimbang, 4) Nilai keadilan sosial diliputi dan dijiwai oleh 

sila ketuhanan,kemanusiaan,persatuan,dan kerakyatan. 

 

Kutipan dari UUD 1945 berikut nilai Pancasila yang termuat 

dalam 45 butir nilai Pancasila: 

1) Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa: (a) Manusia 

Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 

sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar 

kemanusiaan yang adil dan beradab, (b)Mengembangkan sikap 

saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai 

dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, (c) Bangsa 

Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaannya terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, (d) Membina kerukunan hidup di 

antara sesama umat beragama dan berkepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, (e) Agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, (f) Mengembangkan sikap saling 

menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan 

agama dari kepercayaan masing-masing, (g) Tidak 

memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa kepada orang lain. 

2) Sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: (a) Mengakui 

dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan 

martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa, (b) 
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Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban 

asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, 

agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna 

kulit, dan sebagainya, (c) Mengembangkan sikap saling 

mencintai sesama manusia, (d) Mengembangkan sikap 

tenggang rasa dan tepa selira, (e) Mengembangkan sikap tidak 

semena-mena terhadap orang lain, (f) Menjunjung tinggi nilai 

kemanusiaan, (g) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, (h) 

Berani membela kebenaran dan keadilan, (i) Bangsa Indonesia 

merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, (j) 

Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama 

dengan bangsa lain. 

3) Sila ketiga Persatuan Indonesia: (a) Mampu menempatkan 

persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa 

dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan 

pribadi atau golongan, (b) Mengembangkan rasa cinta kepada 

tanah air dan bangsa, (c) Sanggup dan rela berkorban untuk 

kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan, (d) 

Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah 

air Indonesia, (e) Memelihara ketertiban dunia yang 

berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, (f) 

Mengembangkan persatuan Indonesia atas Bhinneka Tunggal 

Ika, (g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan 

bangsa. 

4) Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat 

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: (a) 

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia 

mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama, (b) 

Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, (c) 

Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan 

untuk kepentingan bersama, (d) Musyawarah untuk mencapai 

mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, (e) Menghormati 

dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai 

hasil musyawarah, (f) Dengan tekad baik dan rasa tanggung 

jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan 

musyawarah, (g) Di dalam musyawarah diutamakan 

kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau 

golongan, (h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan 

sesuai dengan hati nurani yang jujur, (i) Keputusan yang 

diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan 

martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, 

mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan 

bersama, (j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil 

yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. 
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5) Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia:(a) 

Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan 

sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, (b) 

Mengembangkan sikap adil terhadap sesame, (c) Menjaga 

keseimbangan antara hak dan kewajiban, (d) Menghormati hak 

orang lain, (e) Suka memberikan pertolongan kepada orang lain 

agar dapat berdiri sendiri, (f) Tidak menggunakan hak milik 

untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang 

lain, (g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang 

bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, (h) Tidak 

menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan 

dengan atau kepentingan umum, (i) Suka bekerja keras, (j) 

Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi 

kamajuan dan kesejahteraan bersama, (k) Suka melakukan 

kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan 

keadilan sosial. 

 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengannilai adalah 

sesuatu yang mengandung makna baik, penghargaan terhadap 

sesuatu.Nilai dapat dibebankan kepada benda material maupun non 

material.Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat bersifat umum 

(universal) dan juga dapat bersifat khusus.Bersifat umum karena nilai-

nilainya yang terkandung di dalamnya bermakna baik, sedangkan 

bersifat khusus karena dalam Pancasila mengandung 5 nilai (nilai 

ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan 

nilai keadilan). Dan nilai-nilai inilah yang membedakan dengan nilai-

nilai di negara Indonesia dengan negara lain. 

3. Fungsi dan Kedudukan Pancasila 

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang 

lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi 

Pancasila.Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi 

Pancasila yang masing-masing harus difahami sesuai dengan konteksnya. 
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Kaelan (2002:46) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa 

Indonesia, sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia, 

sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan masih banyak 

kedudukan dan fungsi Pancasila lainya. Seluruh kedudukan dan 

fungsi Pancasila itu bukanlah berdiri  secara sendiri-sendiri namun 

bila dikelompokan maka akan kembali pada dua kedudukan dan 

fungsi Pancasila yaitu sebagai Dasar Filsafat Negara dan sebagai 

Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. 

 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan 

yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum 

negara, dalam hal ini UUD 1945 pada bagian Pembukaan Alinea 

IV. Penegasan akan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara 

semakin kuat dengan keluarnya Ketetapan MPR No. 

XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar 

Negara dan Pencabutan Ketetapan MPR No.II.MPR.1978 tentang 

P4.Pasal I ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila 

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar 

negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus 

dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara 

(Winarno, 2006:12). 

 

 Dari uraian yang disampaikan di atas kedudukan Pancasila sebagai 

Dasar Filsafat Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa 

Indonesia.Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan yuridis 

formal karena tertuang dalam UUD 1945 yang diperkuat dengan 

Ketetapan MPR No.II.MPR.1978 tentang P4. 

Suhadi (1980) dalam Daroeso (1989:24) Pancasila mempunyai 

kedudukan sebagai berikut: 

 a) Sebagai “dasar” kekal dan abadi daripada Negara Indonesia 

merdeka yang abadi, b) Bersifat suatu “filsafat” (pandangan) dunia, 

Weltanchauung. Filsafat (pandangan) hidup bangsa Indonesia, c) 

Memberi “pedoman hidup” kenegaraan dan hidup kepribadian 

bangsa Indonesia, d) Pengatur, pengisi, serta pengarah  hubungan 

orang dan bangsa Indonesia terhadap pribadi (jiwa) sendiri, 

terhadap sesama manusia dan bangsa, terhadap Tuhan, terhadap 

pemilikan material (benda) dan terhadap alam semesta, 

e)Penggerak “realisasi diri” dalam mewujudkan hidup kenegaraan 

dan kepribadian bangsa Indonesia yang mengandung penjelmaan 
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kemanusiaan, perdamaian dan kekeluargaan dunia, kebangsaan 

musyawarah dan mufakat, keadilan sosial dan Ketuhanan. 

 

 Dari uraian di atas, maka kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar 

filsafat serta pandangan hidup bangsa yang mengatur dan mengarahkan 

dalam menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam 

semesta sehingga terwujudlah kehidupan bangsa yang sesuai dengan nilai 

Pancasila. 

 Drs. Lasiyo dan Drs. Yuwono dalam Daroeso (1989) menyatakan 

bahwa kedudukan Pancasila sebagai berikut:  

1) Pancasila sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia yang 

berisikan nilai-nilai yang meliputi nilai kebenaran, nilai kebaikan, 

nilai keindahan dan nilai religius. Apabila nilai-nilai tersebut telah 

meresap ke dalam jiwa, sehingga menjadi milik pribadi masing-

masing, maka hal ini akan menjelma sebagai sikap dan cara-cara 

hidup dari para pendukungnya (sebagai bangsa Indonesia) yang 

berarti bahwa pandangan hidup itu akan mendasari, menjiwai dan 

mengarahkan perbuatan serta cara hidup bangsa Indonesia. 

2) Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila dapat 

menghidupkan bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai yang 

terkandung di dalam Pancasila itu dapat memberikan semangat, 

pendorong atau motivasi kepada bangsa Indonesia dalam 

perjuanganya melawan segala segala rintangan, dan hambatan 

termasuk penjajah, yang akhirnya bangsa Indonesia berhasil 

memproklamsikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. 

 

 Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia mengandung arti 

kekuatan dorongan gerak yang berasal dari Pancasila.Jiwa di dalam 

hal ini adalah semangat bergerak sesuai dengan sifat yang ada pada 

diri sendiri.Jiwa dalam hal ini mengandung arti bahwa perwujudan 

dari karyanya secara umum merupakan sikap yang didasarkan atas 

Pancasila (Darmodihardjo, 1982:88). 

3) Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Ditinjau dari 

sudut pandang filosofis substansi Pancasila atau nilai-nilai 

Pancasila yang hakiki, mutlak tetap tak berubah, adanya bersamaan 

dengan adanya bangsa Indonesia, dengan sendirirnya nilai-nilai 

hakiki itu mengilhami sekaligus menjiwai pernyataan 

Kemerdekaan yang diuraikan secara terperinci di dalam 
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Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diperkuat dengan 

Ketetapan MPR No. II.MPR.1978 tentan P4. 

4) Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti Pancasila 

mempunyai sifat atau ciri khas bagi bangsa Indonesia yang sudah 

ada sejak dahulu, berkembang hingga sekarang dan tentu saja pada 

masa yang akan datang. 

5) Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia yaitu suatu 

perjanjian yang didasarkan atas tujuan bersama demi keselamatan 

kehidupan bangsa di dalam wadah negara yang akan mengayomi 

kehidupan bersama. 

6) Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila 

ditetapkan secar formal menjadi Dasar Negara Republik Indonesia 

yang tercantum dalam UUD 1945 memuat tujuan dan cita-cita 

negara Indonesia: Tujuan Nasional ( melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa) Tujuan Internasional 

(ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial) sedangkan 

cita-cita bangsa Indonesia yaitu (keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia) 

7) Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia. Pancasila sebagai 

filsafat memang memenuhi nilai syarat karena unsur-unsur 

Pancasila telah ada mutlak sejak zaman dahulu kala yaitu terdapat 

dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama. Unsur-unsur material 

yang merupakan causa materialis itu kemudian disusun dan 

dirumuskan oleh BPUPKI menjadi calon dasar filsafat negara 

indonesiadan selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh PPKI 

menjadi dasar filsafat negara Indonesia. 

8) Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila berperan 

dalam mendidik, megarahkan  untuk menuju jalan yang lebih baik 

terutama dalam memerintah dan juga sebagai suatu bangsa yang 

satu kita harus mempunyai ideology yang satu pula. Yang satu itu 

harus merupakan dasar bersama dan cita-cita bersama bagi bangsa 

kita yaitu Pancasila. 

 

 Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan 

kehidupan negara seperti yang terurai dalam UUD 1945, 

menunjukan bahwa bidang-bidang yang ditangani oleh negara 

meliputi: ideologi, politik, sosial-budaya, ekonomi, pertahanan dan 

keamanan, hak asasi manusia (Darmodihardjo, 1982:90). 

9) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai yang tertuang 

dalam UUD 1945 Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara yang 

paling fundamental. 
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 Dari uraian di atas Pancasila mempunyai kedudukan sebagai 

pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sebagai 

sumber dari segala sumber hukum, kepribadian bangsa Indonesia,sebagai 

perjanjian luhur bangsa Indonesia, filsafat bangsa Indonesia, sebagai 

ideologi bangsa Indonesia, dan sebagai dasar negara Indonesia. 

 Pancasila juga dapat dikatakan sebagai suatu sistem yaitu sebagai 

satu kesatuan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama 

membentuk satu kesatuan yang utuh.Tiap-tiap bagian mempunyai tata 

rakit keseluruhan. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan fungsi yang 

berbeda dengan bagian yang lain, namun demikian tugas dan fungsi itu 

demi kemajuan, memperkuat keseluruhan tersebut (Soegito AT dkk, 

2006:80). 

Pancasila bukanlah hasil pemikiran yang secara spontan timbul 

dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945.Pancasila yang 

diusulkan oleh Bung Karno sebagai Dasar Negara Republik 

Indonesia merdeka telah dipikirkan secara mendalam selama 

bertahun-tahun.Apa yang dilakukan oleh Bung Karno telah 

memenuhi syarat-syarat kefilsafatan, antara lain melalui deskripsi, 

berfikir yang kritik evaluasi dan abtraksi (Sunoto, 1985:48). 

 

Wirodiningrat (1980:94) dalam Daroeso (1989:40) suatu sistem 

harus memenuhi lima persyaratan seperti berikut:  

a) Merupakan satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya, b) bersifat 

konsisten dan kohern, tidak mengandung kontradiktif, c) ada 

hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain, d) ada 

keseimbangan dalam kerja sama, e) semuanya mengabdi pada 

tujuan yang satu yaitu tujuan bersama. 

 

 Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia terdiri dari lima 

sila yang merupakan satu kesatuan yang bulat. Masing-masing sila tidak 
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bisa berdiri sendiri atau yang satu lepas dari yang lain. Sila-sila Pancasila 

mempunyai hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. 

Kelima itu bersama-sama menyusun pengertian yang satu, bulat dan utuh. 

Pancasila mempunyai lima sila yang saling berhubungan satu sama 

lain, sehingga mempunyai kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini 

menjadikan sila Pancasila di dalamnya terkandung sila-sila lainya, 

yang berarti: a) Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah Ketuhanan 

yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan 

sosial, b) Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah kemanusiaan 

yang ber-Ketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, 

c) Persatuan Indonesia, adalah persatuan yang ber-Ketuhanan, 

berkemanusiaan, berkerakyatan dan berkeadilan sosial, d) 

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-

Ketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkeadilan sosial, 

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah keadilan 

sosial yang ber-Ketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan dan 

berkerakyatan (Daroeso, 1989:41). 

 

 Dari uraian di atas kedudukan Pancasila juga disebut sebagai suatu 

sistem yang mana antara sila yang satu dengan sila yang lain saling saling 

berhubungan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat.Pancasila selain sebagai suatu 

sistem filsafat Pancasila juga berkedudukan sebagai sistem etika.Etika 

adalah ilmu yang mempertanyakan tanggungjawab dan kewajiban 

manusia. 

 Etika berasal dari kata etos yang berarti kebiasaan, adat-kesusilaan, 

etika ialah filsafat moral.Istilah moral berasal dari kata mores, artinya 

adat-istiadat.Adat-istiadat ialah sesuatu yang ada di luar diri manusia dan 

memberi pengaruh ke dalam. Istilah moral atau etis seringkali digunakan 

dalam arti sama dengan yang baik dan yang benar, kebalikanya adalah 



40 
 

immoral, tidak etis. Arti kedua adalah bagian dari moral kebalikanya 

adalah moral, bukan etis (Soemasdi,1992: 34). 

Suseno (1987) dalam Kaelan (2002: 133-134) Etika adalah suatu 

ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita 

mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus 

mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan 

berbagai ajaran moral.Etika umum mempertanyakan prinsip-

prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika 

khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubunganya dengan 

berbagai aspek kehidupan manusia. 

 

 Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi 

jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-

citakan, sebab di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan 

mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Pancasila memperoleh 

dukungan dari rakyat Indonesia karena sila-sila Pancasila merupakan etika 

dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Pancasila member jawaban 

bagaimana seharusnya manusia Indonesia bertanggungjawab dan 

berkewajiban sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dan makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bernegara, selain dalam 

kehidupan dengan sesama warga negara. Dalam hidup berkelompok, 

selain etika kelompok bagaimana warga negara Indonesia bergaul dalam 

hidupnya, akan muncul etika yang berkaitan dengan kerja atau profesi 

(Soegito AT dkk, 2006:88). 

Adapun uraian etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah sebagai berikut: a) Etika Sosial dan Budaya yang 

bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa 

dan berbudaya tinggi dengan menggugah, menghargai, dan 

mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya 

daerah, b) Etika Politik dan Pemerintahan dimaksudkan untuk 
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mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta 

menumbuhkan suasana politik yang demokratis dalam bentuk 

sikap yang bertata karma dalam perilaku politik toleransi, tidak 

berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak 

melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai 

tindakan yang tidak terpuji lainya, c) Etika Ekonomi dan Bisnis 

dimaksud agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis serta 

pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan 

kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang 

jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, 

daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya 

suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak 

kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan, d) 

Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan untuk menumbuhkan 

kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup 

bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum 

dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan, e) Etika 

Keilmuan dimaksud untuk menjunjung tinggi nilai-nilai 

kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa 

mampu menjaga harkat dan martabatnya, f) Etika Lingkungan 

menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan 

lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan 

dan bertanggungjawab (Soegito AT dkk, 2006:97-100). 

 

Kattsoff (1986) dalam Kaelan (2002:134) juga berpendapat tentang 

kedudukan Pancasila sebagai etika berkaitan dengan berbagai 

masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-

masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak 

susila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai bahasan khusus etika 

membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut 

susila atau bijak.Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang 

dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang 

menunjukan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang 

tidak susila.  

 

 Dari uraian di atas Pancasila juga berkedudukan sebagai sistem 

etika yaitu mengapa, bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan 

dan bagaimana pula dalam perwujudanya tersebut nilai-nilai Pancasila 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.Berbagai macam kedudukan 

Pancasila sebagai yang diuraian di atas.Pancasila juga memiliki fungsi 

bersamaan dengan kedudukanya tersebut. 
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a)Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia: istilah jiwa 

menunjukan adanya hidup. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat 

Indonesia berarti yang menjadikan mereka hidup.Yang artinya 

dengan Pancasila bangsa Indonesia harus dapat mengadakan 

perbahan-perubahan menuju kemajuan demi kebahagiaan dan 

kesejahteraan hidup mereka, b) Pancasila sebagai landasan idiil. 

Karena kedudukannya sebagai dasar filsafat Negara Republik 

Indonesia, maka dengan Pancasila bangsa Indonesia akan 

mencapai tujuanya yaitu masyarakat adil makmur material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila, c) Pancasila sebagai kepribadian 

bangsa Indonesia yaitu memiliki ciri khusus yang dimiliki oleh 

bangsa Indonesia sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain, d) 

Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. Untuk 

mengusir penjajah bangsa Indonesia harus mau bersatu, karena 

dengan cara ini mereka akan lebih mampu dan kuat. Agar mereka 

dapat bersatu harus ada pedoman. Pedoman tersebut tidak lain 

adalah Pancasila. Karena itu logiklah bila Pancasila sebagai alat 

pemersatu bangsa Indonesia inilah salah satu fungsi Pancasila, 

e)Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa Indonesia, maka 

logik bila Pancasila juga menjadi pandangan hidup mereka, karena 

mereka telah bertekad bulat untuk melaksanakan ajaran Pancasila 

itu dalam kehidupan mereka baik sebagai pribadi dan sebagai 

snggota masyarakat maupun sebagai warga negara (Sunoto, 1992: 

98-100). 

 

 Dari uraian di atas bersamaan dengan berbagai kedudukan 

Pancasila  juga memiliki fungsi yaitu sebagai jiwa seluruh rakyat 

Indonesia, landasan idiil, kepribadian bangsa Indonesia, alat pemersatu 

bangsa Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 

4. Memahami dan Menghayati Nilai-nilai Pancasila 

 Pandangan hidup suatu bangsa adalah kristalisasi nilai-nilai yang 

diyakini kebenaranya dan kesediaan untuk mewujudkan di dalam tindakan, 

sikap, perilaku hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. Bagi bangsa Indonesia tidak dapat tidak kristalisasi nilai-nilai 

yang terkandung dalam Pancasila, karena masing-masing sila yang 

terkandung di dalam Pancasila saling mempengaruhi dan saling 
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berhubungan satu sama lain, yang akan memberikan landasan bagi: (a) 

Nilai dasar kemanusiaan sebagai tolak ukur (nilai kriteria), (b) Berlaku 

umum dan menyeluruh bagi nilai-nilai, (c) Menjadi landasan kepercayaan 

pandangan hidup dan sikap serta perilaku. 

 Pancasila yang disahkan secara formal di dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar 1945 itu telah memenuhi syarat sebagai sistem 

filsafat. Sebagai sistem filsafat, Pancasila yang terdiri dari lima sila itu 

merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-silanya yang 

bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian sila-

silanya merupakan tata rakit yang teratur, dan tata rakit itu sesuai selaras 

dengan tata rakit keseluruhan Pancasila (Soegito AT dkk, 2006:81). 

Widjaja (2000:6), Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan 

negara Indonesia mengandung nilai-nilai: a) Nilai Ketuhanan, nilai 

kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, 

b) Nilai ideal, nilai material, nilai spiritual, nilai pragmatis, dan 

nilai positif, c) Nilai etis, nilai estetis, nilai logis, nilai sosial dan 

nilai religius. 

. 

 Nilai yang terkandung tersebut pada kenyataanya dapat berlaku 

umum (universal), dan akan bersifat khusus apabila dalam hidup dan 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia. 

 Nilai-nilai universal (umum) berlaku bagi semua manusia dan 

bangsa (negara) tanpa ada batas-batas tertentu, sebaliknya nilai-nilai 

khusus berlaku hanya untuk bangsa Indonesia (nasional).Nilai-nilai 

universal (umum) tercantum di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 

1945 dan secara khusus dijabarkan dalam Batang Tubuh Undang-undang 

Dasar 1945 dalam pasal-pasalnya.Bahwa tidak bisa dipungkiri lagi setiap 
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manusia dan bangsa(negara) di dunia ini memiliki nilai-nilai yang 

tercantum dalam Pancasila, nilai Ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai 

persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Perbedaanya hanya 

terletak, bagi bangsa Indonesia nilai-nilai tersebut berlaku utuh, 

menyeluruh, senafas, sejiwa dan totalitas, sedangkan bagi bangsa (negara) 

lain tidak demikian halnya. 

 Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan 

telah melalui proses panjang, melalui sejarah perjuangan bangsa 

Indonesia, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang diyakini 

kebenaranya, sehingga Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang 

mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. 

 Dari uraian di atas, maka Pancasila sebagai sistem filsafatterdiri 

dari lima sila itu merupakan satu keseluruhan yang terdiri dari bagian sila-

silanya yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Sebagai 

pandangan hidup bangsa Pancasila harus ditranformasikan ke dalam sikap 

dan perilaku nyata baik dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya 

transformasi nilai tersebut dalam kehidupan nyata, maka Pancasila hanya 

tinggal nama tanpa makna. Nilai yang terkandung tersebut pada 

kenyataanya dapat berlaku umum (universal), dan akan bersifat khusus 

apabila dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara bagi bangsa Indonesia. 
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1) Penghayatan Fungsi Pancasila 

Untuk menuju pada pengertian pengahayatan, maka perlu 

kiranya diketahui pengertian menghayati terlebih dahulu.Pengertian  

menghayati merupakan satu (suatu) pengertian yang di dalamnya 

terkandung unsur-unsur pengetahuan, kesadaran, ketaatan, kemampuan 

serta pengamalan. 

Penghayatan adalah keadaan jiwa (kejiwaan), jadi bukan soal 

akal saja.Adapun menghayati Pancasila berarti kita telah memiliki 

pengetahuan tentang Pancasila dengan sebaik-baiknya termasuk 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, juga tentang Undang-undang 

Dasar 1945 (Soemasdi, 1992:74). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penghayatan 

adalah pengetahuan tentang kebenaran harus dapat diresapkan dalam 

pikiran, sehingga tumbuh rasa kesadaran untuk menerima dan selalu 

ingat untuk mengamalkan Pancasila. 

Pancasila yang dalam penghayatanya dikembangkan secara 

terus-menerus, akan lahirlah mentalitas Pancasila, sehingga dapat 

mewujudkan kesatuan cipta, rasa, karsa dan karya dalam mengemban 

hak dan wajib atas dasar nilai-nilai manusia Pancasila dalam 

kehidupan. Dalam pengamalan Pancasila jelas bahwa yang paling erat 

hubunganya adalah manusia Indonesia, sehingga dapat kiranya 

digalang sebaik-baiknya untuk dapat dihayati sebagai pedoman bagi 

sikap hidup berdasarkan Pancasila, serta dapat menjadi pedoman yang 
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praktis untuk membiasakan sikap hidup dan tingkah laku sehari-hari 

berdasarkan Pancasila (Soemasdi, 1992:75). 

Titik tolak penghayatan Pancasila adalah kemauan serta 

kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri serta 

kepentingannya agar dapat memenuhi kewajibanya sebagai 

warga negara yang baik. Untuk menjadi manusia Pancasila yaitu 

dengan: a) tidak akan menitik-beratkan kepada kepentingan diri 

sendiri/pribadi saja, tetapi ada rasa kesadaran bahwa dirinya 

merupakan makhluk sosial di dalam kehidupan masyarakat, b) 

Sehingga kewajibanya terhadap masyarakat harus dapat 

diutamakan dari kepentingan pribadi (Soemasdi, 1992:75-76). 

 

Dari uraian di atas, maka dalam pengamalan Pancasila serta di 

dalam menghayati, mewujudkan manusia Indonesia harus menyelami 

sila-sila Pancasila yaitu harus dapat menimbulkan rasa Ketuhanan, rasa 

perikemanusiaan, rasa kesadaran untuk memperkokoh persatuan 

indonesia, sikap menjunjung tinggi kerakyatan supaya dapat 

mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Ms Bakry(2010:295-298), Pancasila mempunyai lima tahap 

penghayatan fungsi Pancasila yang semuanya merupakan satu kesatuan 

tidak dapat dipisah-pisah. Adapun lima tahap pengahayatan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

(a) Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia 

Setiap manusia lahir dibekali jiwa sebagai sumber daya bagi 

manusia untuk memikirkan serta memutuskan apa yang sesuai 

dengan dirinya. Demikian juga bangsa sebagai kumpulan 

manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu yang sama 

sebagai kesatuan, kumpulan jiwa ini pun membentuk “jiwa 

bangsa” yang mengandung kesamaan untuk seluruh warganya, 

jiwa bangsa bagi Bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang lahir 

bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia, bukan hal baru, 

hanya perumusannya yang baru kemudian. Pancasila sebagai 

jiwa Bangsa Indonesia merupakan sumber daya bagi kehidupan 

sehari-hari Bangsa Indonesia. 
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(b) Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia 

Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap tidak 

berubah), dan mempunyai arti dinamik (bergerak).Jiwa ini ke 

luar diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta 

amal perbuatan. Sikap mental, tingak laku dan amal perbuatan 

Bangsa Indonesia mempunyai cirri-ciri khas, artinya dapat 

dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas yang merupakan 

perwujudan dari jiwa bangsa inilah yang dimaksud dengan 

kepribadian bangsa, dan kepribadian Bangsa Indonesia adalah 

Pancasila. 

(c) Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

Dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang kuat maka secara 

langsung kepribadian itu menjelma menjadi pandangan hidup, 

yakni Pancasila.Ditinjau dari segi materinya Pancasila ini 

merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh 

Bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenaranya dan 

menimbulkan tekad pada Bangsa Indonesia untuk 

mewujudkanya.Dan adanya tekad ini memberi arah dalam 

mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin 

dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. 

Karena itulah maka dalam melaksanakan pembangunan, 

Bangsa Indonesia tidak dapat begitu saja mencontoh atau 

meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain tanpa 

menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-

kebutuhan Bangsa Indonesia sendiri. Kepribadian bangsa yang 

menjelma sebagai pandangan hidup ini secara langsung dapat 

juga menentukan tujuan hidup bagi Bangsa Indonesia. 

(d) Pancasila sebagai Sarana Tujuan Hidup Bangsa Indonesia 

Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan dunia dan 

kebahagian sempurna.Tujuan ini pengertianya umum dan 

bersifat abstrak, di samping juga relative.Perlu dijabarkan dan 

disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa sendiri sehingga 

tujuan hidup yang ingin dicapai itu bukan hal-hal yang diluar 

jangkauanya, tetapi betul-betul cerminan dari jiwa dan 

kepribadian sendiri. Kebahagiaan hidup yang selaras serasi dan 

seimbang, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam 

hubungan manusia dengan alam semesta, dalam hubungan 

manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan 

lahiriah dan kebahagiaan rohaniah, sekaligus juga mencipakan 

tata masyarakat adil dan makmur atas dasar pertimbangan 

hikmat Tuhan dan kebijaksanaan Bangsa Indonesia. 

(e) Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa 

Dengan berdasar pandangan hidup Pancasila dan tujuan hidup 

dalam ber-Pancasila, maka antara pandangan dan tujuan ini ada 

suatu cara yang ingin dilaksanakan. Untuk menyesuaikan 

pandangan hidup terhadap tujuan hidup yang ingin dicapai 
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dengan Pancasila ini, makan cara pelaksanaanya juga 

pengamalan Pancasila itu sendiri yang merupakan suatu 

pedoman hidup Bangsa Indonesia. Dengan berpedoman 

Pancasila berarti juga memelihara nilai-nilai luhur yang 

menjadi kepribadian Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan meneruskan ke generasi berikutnya 

dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat modern.Oleh 

karena itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus 

dijabarkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti 

oleh seluruh warga bangsa dan rakyat Indonesia. 

 

Pancasila disebut sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia, hal ini 

ditinjau dari segi material atas dasar kehidupan bangsa Indonesia 

sendiri, sedangkan Pancasila jika diperhatikan dari segi formal 

mempunyai arti khusus yang diterapkan pada ketatanegaraan 

Indonesia. Secara formal Pancasila merupakan Perjanjian Luhur 

Rakyat Indonesia, dan sekaligus juga Pancasila sebagai Dasar Negara 

Republik Indonesia. 

Kedua tinjauan itu saling memperkuat, sehingga dapat 

menambah kakuatan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. 

Penghayatan Pancasila atas dasar tinjauan material dan tinjauan formal 

di atas dapat digambarkan dalam bentuk diagram Pengahayatan 

Pancasila. Diagram tersebut  menunjukan hubungan antara Filsafat 

hidup bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia atau 

dari penghayatan material ke penghayatan formal. 

 

 

 

 



49 
 

Diagram Penghayatan Pancasila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Penghayatan Pancasila 

 

 

Sumber: (Ms Bakry, 2010:299-300) 

 

Diagram di atas mempunyai maksud bahwa penghayatan 

material Pancasila sebagai: jiwa bangsa, kepribadian bangsa, 

pandangan hidup bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pedoman hidup 

bangsa kemudia menjadi satu kesatuan sebagai filsafat hidup bangsa. 

Dari penghayatan material ini kemudian dinyatakan sebagai: perjanjian 

luhur Bangsa Indonesia, dasar filsafat Negara Republik Indonesia, 

yaitu sebagai sumber sistem hukum Negara Indonesia. Dengan 

demikian Pancasila tidak dapat terlepas dari Bangsa Indonesia dan 

Bangsa Indonesia tidak dapat meninggalkan Pancasila. 

 

 

 

PENGHAYATAN MATERIAL: 

Pancasila sebagai: 

1. Jiwa Bangsa 

2. Kepribadian Bangsa 

3. Pandangan Hidup Bangsa 

4. Sarana Tujuan Hidup Bangsa 

5. Pedoman Hidup Bangsa 

6. Pancasila Filsafat Hidup 

Bangsa 

8. - Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia 

    - Sumber Sistem Hukum Negara Republik Indonesia 

 

7. Perjanjian Luhur Bansa 

Indonesia 

PENGHAYATAN FORMAL 
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5. Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

 Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari 

bentuk tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427). 

 Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, 

dan sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan 

bahwa implementasi adalah “Put something into effect”, (penerapan, 

sesuatu yang memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 2006:93). 

 Implementasi nilai-nilai Pancasila merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, aturan-aturan yang sesuai dengan nila-

nilai yang terkandung di dalam Pancasila, sehingga terjadi perubahan pada 

sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah. 

 Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi 

Pancasila adalah operasionalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam 

Pancasila tentang bagaimana, mencakup apa saja dan siapa saja penerapan 

nilai-nilai itu diwujudkan. 

 Implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keharusan yang 

wajib dilakukan oleh siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia.Isi 

nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap pasal Pancasila yang bersifat 

abstrak, umum universal bukan hanya sebagai angan-angan belaka, tetapi 

mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dasar filsafat negara 
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Indonesia yaitu sebagai suatu inti pedoman dasar yang tetap.Pelaksanaan 

pancasila ini sangat penting seperti yang dikemukakan oleh Notonagoro. 

Notonagoro mengibaratkan pelaksanaan pancasila sebagai berikut: 

Suatu benda yang sangat kita kenal dan yang boleh dikatakan 

mutlak bagi hidup manusia yaitu air. Di dalam kita memerlukan air 

tidak selalu kita menggunakan dalam bentuk yang sama dan ini 

tergantung daripada keperluan atau tujuan kita, yaitu dalam bentuk 

cair, jadi dalam bentuk keadaan yang kita sebut dengan istilah air, 

kadang-kadang dalam bentuk benda padat, yaitu yang kita sebut 

dengan istilah es, kadang-kadang dalam bentuk uap. Semua itu 

dapat dilaksanakan dengan perubahan daripada keadaan suhu dari 

bendanya.Adapun yang tetap yaitu benda yang berganti-ganti 

berupa air cair, es dan uap, yang tetap sebenarnya hidrogen dan 

oksigen dalam kesatuan yang di dalamilmu kimia bersifat sebagai 

H2O (Notonagoro, 1971:185). 

 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung 

konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap 

dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan 

bernegara harus berdasarkan pada nilai-nilai 

Pancasila.Sebagaimana telah dibahas di muka bahwa nilai-nilai 

Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat 

abstrak, umum universal, tetap dan tidak berubah.Nilai-nilai 

tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma 

kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan 

oleh setiap warga negara Indonesia (Kaelan, 2002:240). 

 

 Dari uraian di atas, maka pentingnya pelaksanaan Pancasila karena 

Pancasila tidak dapat menjelmakan diri, akan tetapi penjelmaanya dalam 

bentuk pelaksanaan yang harus diselenggarakan oleh bangsa Indonesia. 

 Berbicara tentang kata penting maka tidak dapat terlepaskan 

dengan apa yang dimaksud dengan ketaatan. Ketaatan yang seperti apa dan 

bagaimana yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia dalam 

pelaksanaan Pancasila. 

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia oleh karena itu 

antara warga dan negara harus mempunyai hubungan yang adil 
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yaitu antara hak dan kewajiban.Negara mempunyai wajib 

distributive yaitu wajib menbagi-bagikan kepada warga negara 

segala sesuatu yang menjadi haknya.Sebaliknya warga negara 

wajib taat kepada negara sebanyak hak hidup negara.Tanpa 

ketaatan warga negara tidak ada negara yang dapat berlangsung 

(Daroeso, 1989:81). 

 

Notonagoro dalam Daroeso (1989:81) menyatakan macam-macam 

ketaatan sebagai warga negara Indonesia: 

 a) Ketaatan Hukum, terdapat di dalam pasal 27 ayat (1) UUD 

1945, yang menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan 

kedudukanya dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” b) Ketaatan 

Religius, pertama tersimpul di dalam pasal 29 UUD 1945 yang 

menentukan bahwa “Negara berdasar Ketuhana Yang Maha Esa, 

dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 

agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 

kepercayaanya. Kedua tersimpul dalam peristiwa kedua dan 

keramat di dalam hidup bangsa kita seperti yang dinyatakan dalam 

alinea ketiga Pembukaan UUD 1945, bahwa pernyataan 

kemerdekaan kita adalah atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa 

c) Ketaatan etis atau susila, tersimpul dalam Pancasila sendiri, 

yaitu dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradabm dan 

juga tersimpul dalam alinea pertama daripada Pembukaan UUD 

1945, bahwa hak segala bangsa atas kemerdekaan adalah hak 

susila, hak moral. Kecuali bersifat hak susila, hak segala bangsa 

atas kemerdekaan itu juga bersifat hak kodrat, sehingga ketaatan 

mutlak atau ketaatan kodratpun tidak ketinggalan tersimpul di 

dalam pembukaan. 

 

 Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan Pancasila sebagai 

dasar filsafat negara mempunyai wajib taat yang mutlak.Negara Indonesia 

sebagai wujud suatu organisasi yang mempunyai Pancasila sebagai 

pandangan hidup bangsa yang di dalamnya ada kekuasaan yang 

mengakibatkan adanya pendukung kekuasaan penguasa.Agar penguasa 

dapat menjalankan tugasnya dalam organisasi hidup bersama dalam 

negara, maka mengharuskan adanya ketaatan atau kepatuhan 
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kepanya.Implementasi nilai-nilai Pancasila dapat dibedakan antara yang 

subjektif dan yang objektif. 

a. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif 

Pelaksanaan Pancasila secara subjektif-subjektifadalah 

pelaksanaan Pancasila sebatas dari pendapat atau pemikiran seseorang 

saja. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif-objektif adalah 

pelaksanaan Pancasila yang dilakukan oleh seseorang yang dalam  

kenyataannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan lebih 

menitikberatkan kepada kepentingan serta kebaikan secara umum. 

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif maksudnya adalah 

pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, penguasa negara, warga 

negara, penduduk.Pelaksanaan Pancasila yang subjektif sangat penting 

karena merupakan persyaratan yang sebaik-baiknya bagi keberhasilan 

pelaksanaan Pancasila yang objektif (Soemasdi, 1992:62). 

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan 

Pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk pada 

penyelenggaraan negara dalam hidup bersama yaitu berbangsa dan 

bernegara (Kaelan, 2002: 252). 

Notonagoro dalam Kaelan (2002:252) menyatakan bahwa 

pelaksanaan Pancasila yang subjektif dari Pancasila sebagai 

filsafat negara ini justru lebih penting dan lebih menentukan 

dari pelaksanaan Pancasila yang objektif dalam pelaksanaan 

Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi 

keberhasilan pelaksanaan Pancasila yang objektif. 

 

Soemasdi (1992) dalam Daroeso (1989:82-83) menyatakan 

bahwa pelaksanaan Pancasila yang subjektif tidak mungkin 

dapat dilakukan dengan sekaligus saja, tetapi harus dengan 
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berangsur dengan jalan pendidikan di sekolah, masyarakat, 

keluarga, didik diri sehingga dapat diperoleh secara berturut-

turut: a) Pengetahuan, sedapat mungkin yang lengkap 

(pengetahuan biasa, penegetahuan ilmiah dan kefilsafatan) dari 

Pancasila, b) Kesadaran ialah selalu dalam keadaan mengetahui 

keadaan dalam diri sendiri, selalu ingat dan setia kepada 

Pancasila, c) Ketaatan ialah selalu dalam keadaan bersedia 

melaksanakan Pancasila lahir dan batin, d) Kemampuan ialah 

mampu untuk melaksanakan Pancasila, e) Mentalitas, watak 

dan hati nurani, sehingga orang selalu melaksanakan seperti 

dengan sendirinya. 

 

Pengamalan secara subjektif dilakukan oleh pribadi 

perseorangan, penguasa, pemerintah, warga negara, penduduk serta 

orang yang mempunyai kepentingan dalam wilayah negara 

Indonesia.Pengamalan secara subjektif lebih penting karena 

merupakan persyaratan bagi berhasilnya pelaksanaan objektif 

(Mertoprawiro, 1982: 105). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan pelaksanaan 

Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila yang 

dilakukan oleh individu, perseorangan, dan penyelenggara 

negara.Pelaksanaan Pancasila secara subjektif lebih penting untuk 

mendukung terwujudnya pelaksanaan secara objektif karena manusia 

atau subjeklah yang dapat membuat, merubah, melaksanakan serta 

menafsirkan ketentuan di dalam pengamalan yang 

objektif.Pelaksanaan Pancasila secara subjektif harus disadari sebagai 

kewajiban moral etis yang timbul dari hati nurani, tidak karena dipaksa 

oleh ketentuan hukum. 
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Pelaksanaan subjektif adalah pelaksanaan di dalam diri setiap 

orang Indonesia yaitu para penguasa, warga negara dan setiap orang 

yang berhubungan dengan Indonesia. Pelaksanaan subjektif adalah 

penting sekali karena bagaimanapun baiknya suatu peraturan, kalau 

pelaksanaanya tidak melakukan peraturan itu dengan baik hasilnya 

tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Man behin the gun, 

adalah ucapan yang menunjukkan betapa pentingparanmanusia 

(Sunoto, 1985: 111-112). 

Dari uraian di atas, maka pelaksanaan subjektif yaitu 

pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa, warga negara dan setiap 

orang yang berhubungan dengan Indonesia. 

b. Pelaksanaan Pancasila secara objektif 

Pelaksanaan Pancasila selain secara subjektif juga dilaksanakan 

secara objektif.Pelaksanaan Pancasila obyektif adalah bahwa Pancasila 

harus dilaksanakan dalam Undang-undang Dasar, penguasa negara. 

Pendek kata dalam segala sesuatu mengenai penyelenggaraan 

negara yang meliputi: a) Semua bidang kekuasaan, baik 

legislative, eksekutif maupun yudikatif, b) Semua bidang usaha 

kenegaraan dan kemasyarakatan dalam hal menentukan 

kebijaksanaan dalam haluan negara, hukum dan perundang-

undangan, pendidikan, pemerintahan, politik dalam dan luar 

negeri, keselamatan, keamanan, pertahanan, kesejahteraan, 

kebudayaan, keagamaan, kepercayaan, kesusilaan, penelitian 

(Soemasdi, 1992: 61-62). 

 

Pelaksanaan Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan 

Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan 

negara, baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif dan 
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semua bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan negara Indonesia (Kaelan, 2002:255). 

Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap 

aspek dapat dirinci sebagai: a) Tafsir UUD 1945, harus dilihat 

dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, b) 

Pelaksanaan UUD 1945 dalam Undang-undang harus 

mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam 

dasar filsafat negara Indonesia, c) Tanpa mengurangi sifat-sifat 

undang-undangyang tidak dapat diganggu gugat, interpretasi 

pelaksanaanya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung 

dalam filsafat negara, d) Interpretasi pelaksanaan undang-

undang harus lengkap dan menyeluruh, e) Demham demikian 

seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia 

didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara 

berdasarkan atas dan diliputi oleh asas kerohanian Pancasila. 

(Kaelan, 2002:255) 

 

Dari uraian di atas yang dimaksud dengan pelaksanaan 

Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan Pancasila yang 

pelaksanaannya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan Pancasila secara subjektif dan secara objektif antara 

keduanya terdapat perbedaan, tetapi keduanya bersifat mendukung satu 

sama lain. 

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berbeda dengan 

pelaksanaan yang objektif yaitu realisasi serta implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan 

negara, terutama dalam kaitanya dengan penjabaran nilai-nilai 

Pancasila sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

Dalam implementasi penjabaran Pancasila  yang bersifat 

objektif Indonesia merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila 

dalam kedudukanya sebagai dasar negara Republik Indonesia, 

yang realisasi konkritnya merupakan sumber dari segala 

sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu implementasi 

Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma 

hukum dan secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan 

(Kaelan, 2002:252). 
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Dari uraian di atas, maka pelaksanaan Pancasila yang subjektif 

sebagai penentu pelaksanaan Pancasila secara objektif. Implementasi 

pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami 

suatu kegagalan bilamana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan 

Pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga negara terutama oleh 

setiap penyelenggaraan negara. 

Pelaksanaan Pancasila secara objektif adalah pelaksanaan 

Pancasila di dalam semua peraturan dari yang tertinggi sampai yang 

terendah yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum yang ada di 

bawahnya (Sunoto, 1985: 99). 

Seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan serta 

segala tertib hukum di Indonesia harus didasarkan atas 

Pancasila.Demikian pula dalam hal menentukan kebijaksanaan yang 

meliputi bermacam-macam bidang harus selalu didasarkan atas 

Pancasila. Di bawah ini pernyataan Sunoto tentang pelaksanaan 

Pancasila yang meliputi bermacam-macam bidang: 

1) Pelaksanaan Pancasila di dalam Batang Tubuh UUD 1945. 

Seluruh pasal UUD 1945 pada hakikatnya adalah pengejawatan 

Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada contoh antara lain sebagai 

berikut: Pelaksanaan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha 

Esa dilaksanakan di dalam pasal 29 UUD 1945 yaitu pasal 29 

ayat 1 (Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa) 

pasal 29 ayat 2 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap 

penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 

beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu). 

2) Pelaksanaan Pancasila di dalam Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat. Misalnya pasal 3 UUD 1945 

menyebutkan bahwa garis-garis besar dari haluan Negara 

ditetapkan oleh MPR. Pasal tersebut adalah pelaksanaan 

Pancasila, maka garis-garis besar haluan negara juga 
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merupakan pelaksanaan Pancasila. Ketetapan MPR No. 

IV/MPR/1978 GBHN yang berisi tentang Tujuan 

Pembangunan Nasional dan Landasan Pembangunan Nasional. 

3) Pelaksanaan Pancasila di dalam Keputusan Presiden yaitu (a) 

Realisasi pasal 4 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Presiden 

menetapkan Keputusan Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana 

Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) 1979/80 – 

1983/84. Oleh karena GBHN Republik Indonesia adalah 

pelaksanaan Pancasila maka Rencana Pembangunan Lima 

Tahun Ketiga pada hakikatnya juga merupakan pelaksanaan 

lebih lanjut Pancasila, (b) Tujuan dan Sasaran Pokok 

Pembangunan. 

4) Pelaksanaan Pancasila di dalam Undang-undang. Undang-

undang adalah pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan-

peraturan yang lebih tinggi. Misalnya UU No. 3 Tahun 1945. 

Pasal 5 ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Presiden memegang 

kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR” dan UU 

No. 22 Tahun 1961 di dalam UU ini Nampak dengan jelas 

pelaksanaan Pancasila. 

5) Pelaksanaan Pancasila di dalam Peraturan Pemerintah dan 

Peraturan Perundang-undangan lainya. Misalnya Keputusan 

Presiden Republik Indonesia No. 319 Tahun 1968 tentang 

Rencana Pembangunan Lima Tahun dan Keputusan Presiden 

RI No. 11 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima 

Tahun kedua (Sunoto, 1985: 99-111). 

 

Dari uraian di atas, maka pelaksanaan Pancasila secara objektif 

yaitu pelaksanaan yang tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945,   

Ketetapan MPR,  Keputusan Presiden,  Undang-undang, dan di dalam 

peraturan pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainya. 

Pelaksanaan Pancasila secara objektif adalah pengamalan 

Pancasila sebagai dasar: a) Pancasila mula-mula dibuat dan 

dirumuskan dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara 

Indonesia merdeka yang akan dibentuk dan mempunyai arti 

yang penting karena dasar negara itu merupakan pokok-pokok 

prinsip yang akan menjiwai seluruh pasal dari UUD, b) 

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara ialah menggunakan 

Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, 

jadi berarti untuk melaksanakan segala ketentuan yang 

tercantum dan terkandung dalam Pembukaan dan Batang 

Tubuh UUD 1945. Bahkan Pancasila dipergunakan sebagai 

sumber dari segala hukum, karena itu mengamalkan Pancasila 
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sebagai dasar negara pada dasarnya adalah melaksanakan 

semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, c) Dalam 

pengamalan Pancasila secara objektif dapat digambarkan 

sebagai berikut: Pembukaan UUD 1945 merupakan penerimaan 

dari dasar negara Pancasila dan mengandung 4 pokok pikiran, 

Pokok-pokok pikiran tersebut dijelmakan dalam pasal-pasal 

UUD 1945, Penjelasan autentik UUD 1945 merupakan 

petunjuk yang sangat penting dalam memberikan interpretasi 

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Ketetapan 

MPR sebagai hasil keputusan Lembaga Tertinggi Negara 

(Mertoprawiro, 1982: 105-106). 

 

Dari uraian di atas, maka pengamalan Pancasila secara objektif 

adalah pengamalan Pancasila sebagai dasar negara yang mula-mula 

dibuat dan dirumuskan dengan tujuan untuk dijadikan dasar negara 

Indonesia, sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, dan 

pengamalanya dapat dilihat dalam Pembukaan UUD 1945 yang 

mempunyai 4 pokok pikiran merupakan penjelmaan dalam pasal UUD 

1945. 

C. Tinjauan Tentang PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) 

1. Hakikat PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

 Sebelum membahas lebih lanjut tentang PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan Keluarga) di bawah ini akan diuraikan sekilas tentang 

PKK.Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selanjutnya 

disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat 

yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk 

masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat 

sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta 
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kesadaran hukum dan lingkungan (Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa 

Tengah, 2010: 7). 

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat 

mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada 

pertimbangan efisiensi pelayanan publik, sinergi dan saling 

menguntungkan. Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam 

bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatus dengan 

keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik diatur 

dengan keputusan bersama. Dalam penyediaan pelayanan publik, 

daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama yang 

membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan 

DPRD.Pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun 

pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk 

melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di 

luar desa genelogis yaitu desa yang bersifat administrates seperti 

desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena 

transmigrasi, warganya pluralistis, majemuk, heterogen, maka 

otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan 

berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri 

(Hendarsah, 2009:208-209). 

 

 Dari uraian di atas, maka yang PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) merupakan suatu lembaga yang diberikan 

penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah 

daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. 

Lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun 

Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga 

pemberdayaan masyarakat. Urusan pemerintah yang menjadi 

kewenangan desa mencakup: a) Urusan pemerintah yang sudah ada 

berdasarkan hak asal-usul desa, b) Urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan 

pengaturanya kepada desa, c) Tugas pembantuan dari pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan/ atau pemerintah kabupaten/kota, d) 

Urusan pemerintah lainya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa (Hendarsah, 2009: 211). 

 

 Dari uraian di atas yang PKK merupakan lembaga kemasyarakatan 

yang mempunyai wewenang yaitu mencakup urusan pemerintah yang 



61 
 

sudah ada berdasarkan asal-usul desa,  urusan kewenangan kabupaten/kota 

yang diserahkan pengaturanya kepada desa, tugas pembantuan dari 

pemerintah provinsi atau kabupaten, dan urusan pemerintah lainya yang 

oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa. 

 Gerakan PKK mempunyai tujuan yaitu memberdayakan keluarga 

untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan 

berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan 

keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.Melalui 10 

program pokok PKK. Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di 

pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan 

kemampuan dan kepribadiannya. 

 Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang amat sangat 

penting terutama untuk membentuk kepribadian (personality) seseorang. 

Proses membentuk kepribadian orang dimulai pada usia muda. Peranan 

ibu dalam keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak (Suharto, 

1979:39). 

 Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan PKK 

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu gerakan dalam 

pembangunan masyarakat yang dipelopori oleh ibu-ibu rumah tangga 

sebagai wujud kesetaraan gender untuk menuju masyarakat yang sehat dan 

sejahtera. Sasaran utama PKK adalah keluarga.Keluarga adalah unit 

terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, suami istri dan 
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anaknya (ayah dan anaknya atau istri dan anaknya).Keluarga merupakan 

tempat yang pertama dan utama seseorang tumbuh dan berinteraksi 

sebelum terjun dalam masyarakat. 

2. Kelembagaan Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) 

 Setiap masyarakat berusaha memenuhi kebutuhannya, baik 

kebutuhan jasmani maupun rohani. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut 

memerlukan kerja sama antar individu yang satu dengan yang lain, antar 

individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Hal ini 

yang antara lain menyebabkan tumbuhnya lembaga dalam masyarakat. 

Berbicara tentang kelembagaan di bawah ini ada beberapa pendapat dari 

berbagai tokoh berkaitan dengan suatu lembaga. 

Arthur Durham dalam Suharto (1979:52) mengutarakan bahwa 

organisasi kemasyarakatan adalah suatu proses untuk membawa 

serta memelihara keseimbangan antara kebutuhan sosial dengan 

sumber-sumber kesejahteraan sosial, dari suatu masyarakat tertentu 

atau suatu lapangan kerja tertentu. 

 

Willber Newstetter dalam Suharto (1979:52) mengemukakan 

oraganisasi kemasyarakatan adalah suatu kerja kelompok sosial 

atau suatu proses untuk memungkinkan agar diantara kelompok-

kelompok dalam masyarakat itu terdapat usaha saling mengadakan 

hubungan yang memuaskan, menguntungkan dan selanjutnya 

mempergunakan hubungan itu untuk mencapai kesejahteraan 

social. 

 

Murray G Roes dalam Suharto (1979:52) menyebutkan organisasi 

kemasyarakatan adalah suatu proses dimana masyarakat dapat 

mengetahui kebutuhan-kebutuhannya atau kekurangan-

kekuranganya dan memilih kebutuhan atau kekurangan yang perlu 

mendapat prioritas pemenuhanya. 
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 Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan organisasi 

kemasyarakatan adalah sebagai salah satu metode pekerjaan sosial yang 

bertujuan membimbing suatu masyarakat tertentu agar dapat memenuhi 

kebutuhannya sendiri dengan berswasembada, dengan menggali atau 

mengarahkan sumber-sumber yang ada di sekitar dan dilakukan oleh 

masyarakat itu sendiri. 

 Hubungan kerja antara TP PKK Pusat dengan TP PKK Provinsi, 

Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan adalah bersifat 

konsultatif, koordinatif dan hirarkis.Untuk mendekatkan jangkauan 

pembinaan kepada keluarga-keluarga dibentuk kelompok-kelompok PKK 

Dusun/Lingkungan, RW, RT dan kelompok Dasawisma.Susunan 

Keanggotaan TP PKK harus memperhatikan azas fungsi dayaguna dan 

hasilguna, ramping struktur kerja. 

a. Pusat 

Dewan Penyantun, Penasihat TP PKKdengan susunan 

keanggotaan (ketua umum, para ketua, sekeretaris umum dan para 

sekretaris, bendahara dan bendahara I,II). PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) dalam menjalankan 10 program pokok PKK 

digolongkan menjadi 4 Pokja (kelompok kerja) yang masing-masing 

kelompok terdiri atas (ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota). 

Untuk menjalankan kegiatan sehari-hari di pusat juga terdapat 

Pimpinan Harian terdiri atas (ketua umum, para ketua, sekretaris 

umum, bendahara, ketua pokja I,II,III,IV). Kemudian sekretariat juga 
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memiliki susunan keanggotaan terdiri atas (Sekretaris Umum, Para 

Sekretaris (bertanggung jawab terhadap ketatausahaan, 

pengorganisasian, perencanaan, humas dan kerjasama antar lembaga, 

urusan rumah tangga) dan Tata usaha kantor). Untuk menjalankan 10 

(sepuluh) program pokok PKK yang di golongkan menjadi empat 

Kelompok Kerja (Pokja) sebagai pelaksana kegiatan terdiri atas: 

1) Kelompok Kerja I 

 Pokja I mengelola program Pengahayatan dan Pengamalan 

Pancasila dan Program Gotong Royong. Dengan tugas: (a) 

Memantapkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, 

saling menghormati dsn menghargai dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, (b) Meningkatkan ketahanan 

keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga 

tentang Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila melalui 

Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), (c) Memantapkan 

Pola Asuh dan remaja dalam keluarga serta perlindungan serta 

perlindungan anak melalui Lokakarya dan Ujicoba, (d) 

Peningkatan pemahaman dan pengamalan perilaku budi pekerti dan 

sopan santun dalam keluarga dan lingkungan. 

 Dalam menjalankan tugasnya kelompok kerja I memiliki 

prioritas program. Pertama penghayatan dan pengamalan Pancasila 

dengan cara menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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 Kedua gotong royong dilaksanakan dengan membangun 

kerjasama yang baik antar sesama keluarga, warga, dan kelompok 

untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan. 

2) Kelompok kerja II 

 Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan 

dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Dengan tugas: (a) 

Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina 

Keluarga Balita (BKB), (b) Memantapkan Kelompok Belajar 

(Kejar) Paket A dan B dan C, (c) Meningkatkan pendidikan dan 

keterampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, 

peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK 

dan Dasawisma melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.

 Dalam menjalankan tugasnya Pokja II memiliki prioritas 

program. Pertama Pendidikan dan keterampilan dengan cara: (a) 

Meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan. 

Kesadaran dan keterampilan keluarga yang mempunyai anak balita 

mengenai tumbuh kembang anak belita secara optimal, (b) 

Meningkatkan mutu dan jumlah pelatih PKK dengan mengadakan 

pelatihan pelatih/Training of Trainer (TOT). 

 Kedua pengembangan kehidupan berkoperasi dengan cara: 

(a) Melaksanakan evaluasi usaha peningkatan penghasilan keluarga 

(UP2K-PKK) dan mengadakan lomba UP2K untuk mengetahui 

sejauh mana pelaksanaan kegiatan UP2K-PKK di daerah dan 
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mengetahui keberhasilannya, (b) Memotivasi keluarga agar mau 

menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan 

keluarga. 

3) Kelompok kerja III 

 Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan 

dan tata laksana rumah tangga. Dengan tugas: (a) Meningkatkan 

penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi 

keluarga menuju keluarga yang berkualitas, (b) Meningkatkan 

penggunaan bahan sandang dalam negeri serta mendorong 

peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannnya, 

(c) Memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai 

tempat tumbuh kembang keluarga harmonis. 

 Dalam menjalankan tugasnya Pokja III memiliki prioritas 

program. Pertama pangan diwujudkan dengan cara: (a) 

Mewujudkan ketahanan pangan keluarga melaui 

penganekaragaman pangan yang bergizi sesuai potensi daerah, (b) 

Mengadakan lomba masak secara berjenjang guna meningkatkan 

kreativitas cipta makanan. 

 Kedua sandang diwujudkan dengan cara: (a) 

mengupayakan adanya hak paten untuk melindungi hak cipta 

desain, (b) mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba 

baik tingkat local, nasional dan internasional, (c) mengadakan kerja 
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sama dengan para desainer, pengusaha, industri sandang dan 

pariwisata. 

 Ketiga perumahan dan tata laksana rumahtangga 

diwujudkan dengan cara: (a) Meningkatkan penerapan pola hidup/ 

perilaku bagi penghuni rumah susun, (b) Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan tentang tata laksana rumah tangga 

dalam mengharmoniskan dan membahagiakan kehidupan keluarga. 

4) Kelompok kerja IV 

 Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian 

lingkungan hidup dan perencanaan sehat. Dengan tugas: (a) 

Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millennium, (b) 

Meningkatkan  budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), (c) 

Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan Posyandu. 

 Dalam menjalankan tugasnya Pokja IV memiliki prioritas 

program. Pertama kesehatan diwujudkan dengan cara: (a) 

penyediakan makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS), (b) 

Usaha kesehatan sekolah, (c) Menjadikan PHBS sebagai kebiasaan 

hidup sehari-hari. 

 Kedua kelestarian lingkungan hidup diwujudkan dengan 

cara: (a) Lingkungan bersih dan sehat, (b) Kelestarian lingkungan 

hidup. Ketiga Perencanaan Sehat diwujudkan dengan cara: (a) 

Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan 

kesehatan dalam program keluarga berencana menuju keluarga 
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berkualitas, (b) Meningkatkan kemampuan perencanaan kehidupan 

keluarga sehari-hari dengan berorientasi pada masa depan dengan 

cara membiasakan menabung. 

b. Daerah 

Selain di pusat pelaksanaan PKK di daerah juga dijalankan 

oleh Tim Penggerak PKK dengan susunan keanggotaan TP PKK 

Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan maing-masing 

terdiri atas: Ketua Dewan Penyantun TP PKK, Ketua, Para wakil 

ketua, Sekretaris dan para wakil sekretaris, Bendahara dan para wakil 

bendahara, Kelompok kerja (POKJA) I,II,III,IVdan Kegiatan-kegiatan 

khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan, yang disebut 

kelompok khusus (poksus) tanpa menambah Pokja baru, berada dalam 

lingkungan sekretaris/pokja-pokja yang bersangkutan. 

TP PKK (Tim Penggerak dan Pemberdayaan Kesejahteraan 

Keluarga) adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, 

pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang 

untuk terlaksananya program PKK (Tim Penggerak PKK Provinsi 

Jawa Tengah, 2010: 7). 

TP PKK (Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) memiliki tugas antara lain: (a) Merencanakan, 

melaksanakan dan membina pelaksanaan program-kelompok kerja 

PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat, (b) 
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Menghimpun, menggerakan dan membina potensi masyarakat, 

khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK, (c) 

Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi TP PKK/ 

kelompok-kelompok PKK di bawahnya.  

TP PKK juga memiliki fungsi sebagai: (a) Penyuluh, motivator 

dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan 

program PKK, (b) Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, 

pembina, dan pembimbing gerakan gerakan PKK. 

3. Kelompok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam 

Pengembangan Masyaraka 

Salah satu persoalan nasional yang dihadapi bangsa kita sekarang 

adalah masalah meningkatkan kemampuan pembangunan untuk 

mengembangkan masyarakat. Sudah sering didengar bersama, bahwa 

tantangan-tantangan masa depan ini akan lebih besar daripada tantangan-

tantangan yang dihadapi selama ini. Ada beberapa langkah yang harus 

dilaksanakan bersama untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah-

masalah besar yang akan datang: 

a. Pendidikan dalam Pengembangan Masyarakat 

Individu di dalam masyarakat merupakan potensi yang harus 

dikembangkan untuk mendukung dan melancarkan kegiatan 

pembangunan yang sedang maupun yang akan dilaksanakan. Manusia 

sebagai individu, secara kodratnya memiliki sifat-sifat yang baik 

maupun yang buruk.Sifat-sifat yang buruk perlu dirubah dan sifat yang 
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baik perlu dikembangkan.Untuk merubah yang buruk dan 

mengembangkan yang baik mutlak memerlukan pembinaan melalui 

pendidikan, sehingga potensi yang ada pada individu tersebut dapat 

dikembangkan menjadi suatu kenyataan. 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pendidikan dalam 

pengembangan masyarakat adakalanya membahas apa yang dimaksud 

dengan pendidikan dan apa yang dimaksud dengan pengembangan 

masyarakat. 

Pengertian tentang pengembangan masyarakat atau 

pembangunan masyarakat dalam arti kata yang luas adalah erat 

hubunganya dengan tujuan pendidikan.Pembangunan pada hakikatnya 

adalah memanusiakan manusia, mengembangkan nilai-nilai dan 

hakikat manusia.Azaz pokok pengembangan masyarakat sifatnya 

kependidikan (Suharto, 1979: 5). 

Tujuan pendidikan dan pengembangan masyarakat adalah 

membimbing individu ke dalam kehidupan masyarakat, 

sehingga dapat menciptkan manusia: 1) Sehat,kuat, cakap dan 

trampil untuk bekerja membantu diri sendiri, 2) Memiliki sikap 

mental yang penuh tanggung jawab, berinisiatif dan 

berpartisipasi dalam proses pembangunan, 3) Memiliki 

kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan untuk 

menunjang pembangunan, 4) Memiliki sikap dan cita-cita yang 

posistif untuk menunjang usaha pembangunan dalam 

pengertian bahwa tidak sekedar menunggu tersedianya 

lapangan kerja, tetapi juga ikut menciptakan lapangan kerja, 5) 

Memiliki sikap yang dapat menyesuaiakan diri dalam rangka 

mengubah lingkunganya (Suharto, 1979: 5-6). 
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Dari uraian di atas,maka pendidikan itu sangat berpengaruh 

penting dalam pengembangan atau pembangunan masyarakat.Ada 

beberapa jenis pendidikan dalam masyarakat. 

Suharto membagi jenis pendidikan menjadi tiga macam: 1) 

Pendidikan Informal yaitu pendidikan yang bertujuan, kadang-

kadang berlangsung dengan berstruktur disertai sangsi sosial, 

terutama sangsi oleh keluarga atau suku, berlaku sepanjang 

peradaban masyarakat, dapat mempunyai lingkup tertentu, 

dapat mempunyai tata dan prosedur tertentu, mengikuti metode 

atau teknik tertentu. Pendidikan ini meliputi keterampilan, 

pengetahuan, sikap, nilai dan cara hidup kita pada umumnya, 2) 

Pendidikan Nonformal yaitu pendidikan yang memerlukan 

perurutan materi yang makin disestematisasi dan membawa 

akibat lain pula, yaitu diperlukan kredensial meskipun tidak 

selalu dengan sangsi legal, dan hanya terbatas pada bidang dan 

lembaga tertentu, 3) Pendidikan Formal yaitu pendidikan yang 

memiliki penjenjangan kronologis yang ketat untuk tingkat-

tingkat umur populasi sasaranya dan menuntut tingkat 

pengetahuan dan keterampilan. 

 

Dari uraian di atas jenis pendidikan dibedakan menjadi tiga 

yaitu pendidikan informal (pendidikan yang mempunyai tata dan 

prosedur tertentu yang disertai dengan sangsi sosial) pendidikan 

nonformal (pendidikan yang terbatas pada bidang dan lembaga 

tertentu) pendidikan formal (pendidikan yang memiliki penjenjangan 

kronologis). 

Pendidikan seumur hidup adalah suatu konsep, suatu ide, 

gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahwa pendidikan tidak 

hanya berlangsung selama seorang belajar di lembaga-lembaga 

pendidikan formal, tetapi seseorang masih dapat memperoleh 

pendidikan jika seseorang itu mau dan dapat dijalankan setelah 

pendidikan formal. Pendidikan seumur hidup berlangsung terus 

sepanjang kehidupan seseorang (Buchori, 1994: 22). 

 

Dari uraian di atas, maka salah satu jenis pendidikan yaitu 

pendidikan seumur hidup yaitu pendidikan yang tidak terikat oleh 
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usiadan dapat ditempuh selagi seseorang itu mempunyai keinginan 

untuk belajar. 

Jerolimek (1990:53-57) (dalam Zuriah, 2008:19-20) 

menjelaskan tentang jenis pendidikan afektif, pendidikan nilai, 

pendidikan moral, dan pendidikan karakter. 1) Pendidikan 

Afektif berusaha mengembangkan aspek emosi atau perasaan 

yang umumnya terdapat dalam pendidikan humaniora dan seni, 

namun juga dihubungkan dengan sistem nilai-nilai hidup, dan 

keyakinan untuk mengembangkan moral dan watak seseorang, 

2) Pendidikan Nilai-nilai merupakan pengembangan pribadi 

siswa tentang pola keyakinan yang terdapat dalam sistem 

keyakinan suatu masyarakat tentang hal yang baik harus 

dilakukan dan hal buruk yang harus dihindari, 3) Pendidikan 

Moral yaitu berusaha untuk mengembangkan pola perilaku 

seseorang sesuai dengan kehendak masyarakatnya, 4) 

Pendidikan Karakter yaitu seseorang dapat dikatakan 

berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan 

masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam 

hidupnya, 5) Pendidikan Budi Pekerti merupakan program 

pengajaran yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat 

siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan 

masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. 

 

Dari uraian di atas, maka jenis pendidikan yaitu pendidikan 

afektif (pengembangan aspek perasaan) pendidikan nilai-nilai 

(berhubungan dengan baik dan buruk) pendidikan moral (berhubungan 

dengan pengembangan pola perilaku) pendidikan karakter 

(kemampuan menyerap nilai atau keyakinan yang dikehendaki 

masyarakat) pendidikan budi pekerti (berhubungan dengan 

pengembangan watak). 

Berdasarkan analisis operasional, tujuan pendidikan dibedakan 

menjadi tiga aspek yaitu: aspek kognitif (cognitive domain), aspek 

afektif (affective domain), dan psikomotorik (psychomotor domain) 

(Slameto, 2001: 145).  
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Sugandi (2006: 24-28) dalam Peranan Pendidikan Dasar 

ditinjau dari tujuan pendidikan aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik yaitu: 1) Tujuan pembelajaran ranah kognitif 

(kemampuan kognitif tingkat pengetahuan, tingkat 

pemahaman, tingkat penerapan, tingkat analisis, tingkat 

sintetis, tingkat evaluasi, 2) Tujuan pembelajaran ranah afektif 

(pengenalan, pemberian respon/partisipasi, pengahrgaan 

terhadap nilai, pengorganisasian, pengamalan, 3) Tujuan 

Pembelajaran ranah psikomotorik (peniruan, manipulasi, 

ketepatan gerakan, naturalisai) 

 

Individu di dalam masyarakat merupakan potensi yang harus 

dikembangkan berdasarkan kodratnya dan sifat-sifat khusus yang 

dimilikinya.Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kodrat 

dan sifat khusus pada manusia sehingga tercipta manusia yang taqwa 

terhadap Tuhan, cerdas, trampil, berbudi pekerti tinggi dan 

bersemangat kebangsaan yang tebal, yang dapat membangun dirinya 

sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan 

bangsa. 

b. PKK(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) melalui 

pendidikan dalam pengembangan masyarakat 

Salah satu jenis pendidikan adalah pendidikan nonformal yang 

dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan memanfaatkan 

tenaga msyarakat dalam bidang-bidang yang diperlukanya. 

Pada dasarnya kegiatan kegiatan pendidikan nonformal itu 

sangat banyak dan dikategorikan menjadi dua yaitu ditujukan untuk 

meningkatkan mutu kehidupan dan meningkatkan keterampilan dan 

pendapatan (Suharto, 1979:107-108). 
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Kegiatan pendidikan nonformal di tiap desa atau kota berbeda, 

misalnya wujud kegiatan nonformal di bawah ini yang 

bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan: 1) Pendidikan 

nonformal dalam kegiatan arisan. Dalam kegiatan arisan dapat 

mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai etika dan sopan 

santun yang berlaku dalam masyarakat, dan rasa sosial di 

antara sesama warga, 2) Pendidikan nonformal dalam kegiatan 

pengajian.Dalam kegiatan pengajian guru atau tutor tidak 

hanya mengajarkan mengaji saja melainkan menanamkan 

pengertian nilai-nilai agama serta larangan yang bertentangan 

dengan nilai-nilai agama, 3) Pendidikan untuk anak terlantar. 

Pendidikan ini harus dilakukan secara individu maupun secara 

terorganisir dengan sedini mungkin dan secara teratur karena 

pada diri anak-anak terlantar perlu ditanamkan sikap yang 

sesuai dengan etika yang berlaku umum, menanamkan nilai 

religious, perasaan estetika, rasa sosial dan jiwa makarya 

(Suharto, 1979:107-108). 

 

Dari uraian di atas, maka pendidikan nonformal antara desa 

atau kota yang satu dengan yang lain ada perbedaan. Pendidikan 

nonformaldapat diwujudkan dalam kegiatan arisan, pengajian dan di 

dalamnya terdapat makna serta tujuan. 

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga) sebagai 

gerakan nasional yang dipelopori oleh ibu-ibu untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu kesejahteraan keluarga yang mempunyai 10 pokok 

program kerja yang harus dilaksanakan. 

Kegiatan-kegiatan yang ada di PKK yaitu: (1) Pembinaan anak 

dan remaja adalah upaya untuk menumbuhkan perilaku, budi pekerti 

dan sopan santun sesuai budaya bangsa, (2) Memasyarakatkan budaya 

terkini dan Hak Asasi Manusia, (3) Meningkatkan kecintaan terhadap 

tanah air bangsa dan negara, (4) Pembinaan wawasan kemitraan sejajar 

pria dan wanita, (5) Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan 
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social, (6) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) adalah suatu upaya 

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun 

yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 

anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, (7) 

Peningkatan mutu Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dimana selain 

mengadakan posyandu rutin juga disertai dengan penyuluhan berkaitan 

dengan kondisi kesehatan anak, (8) Pembinaan Keagamaan yaitu 

kegiatan  pengajian/siraman rohani oleh tokoh masyarakat yang diikuti 

oleh ibu-ibu yang diadakan seminggu sekali (Buku Agenda Harian 1 

TP PKK Desa Kunir Tahun 2012). 

Dari uraian di atas, maka kegiatan yang ada dalam PKK 

misalnya:pembinaan keagamaan yang dilakukan melalui pengajian 

oleh tokoh masyarakat ini merupakan kegiatan pelaksanaan pendidikan 

nonformal yaitu penanaman nilai-nilai serta larangan yang ada dalam  

agama tersebut, serta dalam penanamanya tidak bertentangan dengan 

nilai-nilai Pancasila yang diakui sebagai dasar negara dan pandangan 

hidup bangas Indonesia. 

Selain dalam bidang keagamaan ada juga kegiatan yang ada di 

dalam PKK yang merupakan pelaksanaan pendidikan nonformal yaitu 

pendidikan untuk anak sejak usia dini misalnya usaha menerapkan 

kegemaran membaca pada anak. 

Adhim (2004)dalam bukunya “Membuat Anak Gila Membaca” 

mengungkapkan beberapa cara menanamkan kegemaran 
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membaca pada anak sejak usia dini diantaranya: 1) Memberikan 

pengalaman pramembaca meliputi: (a) kenalkan membaca sejak 

bayi karena pada masa komunikasi prasimbolik, setiap 

rangsangan komunikasi memberi pengaruh yang sangat besar 

bagi keterampilan komunikasi anak termasuk kemampuan 

berbahasa dan berfikir, (b) membuat pola membaca (reading 

pattern) pada anak, (c) bukalah buku bersama anak bias 

diterapkan pada anak usia tiga atau empat bulan dengan cara 

dudukanlah anak dipangkuan anda letakkan anak senyaman 

mungkin untuk membuatnya benar-benar siap anda bacakan 

buku, (d) berikan buku yang sesuai, (e) berikan pengalaman 

dengan WPB (wordless picture book) yaitu kemasan buku yang 

penuh warna-warni sehingga merangsang sekaligus menggugah 

rasa ingin tahu anak. 2) Menciptakan kondisi yang baik 

meliputi: a) berikan contoh kepada anak karena selain dari 

nasihat yang kita berikan, mereka juga belajar dari ucapan-

ucapan yang kita ucapakan secara spontan serta perbuatan yang 

biasa kita lakukan sehari-hari, b) sesuaikan bacaan dengan anak 

karena dengan memberikan buku yang tidak diminati anak akan 

menjadi bumerang bagi usaha kita, c) ruang baca yang baik. 

 

Dari uraian di atas, salah satu usaha untuk menjalankan 

pendidikan non formal yang dapat dilakukan oleh ibu-ibu anggota 

PKK dengan cara pendidikan anak sejak dini yaitu melalui penanaman 

kegemaran membaca yang dapat diterapkan dengan memberi 

pengalaman pramembaca dan menciptakan kondisi yang baik. 

D. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan PKK (Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga) 

Setelah membahas tentang nilai-nilai Pancasila serta PKK 

(Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) seperti penjabaran di atas.Di 

bawah iniakan dibahas tentang kaitan antara PKK dengan implementasi nilai-

nilai Pancasila.  
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Implementasi menurut kamus Besar Bahasa Indonesia berarti 

pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini dimaksud untuk mencari bentuk 

tentang hal yang telah disepakati terlebih dahulu (2005:427). 

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, 

kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi 

dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai, dan 

sikap. Dalam Oxford Advance Learner’s Dictionary dikemukakan bahwa 

implementasi adalah “Put something into effect”, (pnerapan, sesuatu yang 

memberikan efek atau dampak) (Mulyasa, 2006:93). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan implementasi adalah 

penerapan suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama baik berupa 

perubahan pengetahuan, nilai bahkan sikap yang telah disepakati sebelumnya. 

Nilai-nilai Pancasila adalah nilai luhur yang terkandung dalam setiap 

sila Pancasila yang bersifat khusus yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, 

nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Merupakan nilai yang 

membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa dan negara lain.   

Ms Bakry (2010: 305-307), nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila 

Pancasila merupakan sekumpulan kesatuan nilai-nilai luhur yang diyakini 

kebenaranya atau sudah dinyatakan benar, yang kemudian dijabarkan dalam 

pedoman pengamalan Pancasila.Nilai-nilai luhur ini merupakan nilai yang 

melekat pada diri manusia yang ber-Pancasila meruapakan nilai instrinsik, 

yang penjabarannya merupakan nilai instrumental. 
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PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) di bawah ini akan 

diuraikan sekilas tentang PKK.Gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan 

keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam 

pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, 

oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, 

sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta 

kesadaran hukum dan lingkungan (Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa 

Tengah, 2010: 7). 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan  PKK (Pemberdayaan 

dan Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu gerakan dalam pembangunan 

masyarakat yang dipelopori oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai wujud 

kesetaraan gender untuk menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera. 

Sasaran utama PKK adalah keluarga maka akan mudah terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Keluarga 

merupakan tempat yang pertama dan utama terjadinya interaksi serta dalam 

PKK terdapat 10 program pokok dimana program tersebut salah satunya yaitu 

penghayatan dan pengamalan Pancasila. 

Hubungan antara implementasi dengan nilai-nilai Pancasila yaitu 

dengan dijabarkanya nilai-nilai Pancasila ke dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku sebagai pandangan hidup bangsa maka perlu 

ditransformasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam sikap dan perilaku nyata 

baik dalam perilaku hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Seperti 
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yang dinyatakan Winarno Pancasila sebagai cita-cita bernegara dan sarana 

mempersatukan masyarakat perlu perwujudan yang konkret, dan operasional 

aplikatif sehingga tidak menjadi slogan belaka.Dalam ketetapan MRP 

No.XVIII/MPR/1998 dinyatakan bahwa Pancasila perlu diamalkan dalam 

bentuk pelaksanaan yang konsisten dalam kehidupan bernegara (Winarno, 

2006:25). 

Hubungan antara implementasi dengan PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) sebagaimana diketahui PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) adalah suatu gerakan dalam pembangunan 

masyarakat yang dipelopori oleh ibu-ibu rumah tangga sebagai wujud 

kesetaraan gender untuk menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera dengan 

asaran utama PKK adalah keluarga.Keluarga merupakan tempat yang pertama 

dan utama terjadinya interaksi dengan ini diharapkan mampu memudahkan 

untuk tercapainya kesejahteraan didukung dengan 10 program pokok 

PKK.Dari uraian tersebut maka nilai-nilai dalam PKK harus diterapkan. 

Hubungan antara PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

dengan nilai-nilai Pancasila. Keduanya mempunyai kaitan yang sangat erat 

dimana PKK benar-benar nyata ada di dalam masyarakat, harus diamalkan 

dengan cara yang benar sehingga bermanfaat untuk sehari-hari, karena dalam 

10 program pokok PKK yang digolongkan dalam IV Pokja mengandung nilai-

nilai yang ada dalam Pancasila. 

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai 

Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warganegara, setiap 
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penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana negara, dalam segala aspek 

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2002:252). 

Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berbeda dengan pelaksanaan 

yang objektif yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitanya dengan 

penjabaran nilai-nilai Pancasila sistem peraturan perundang-undangan di 

Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif 

Indonesia merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukanya 

sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi konkritnya merupakan 

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu implementasi 

Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan secara 

lebih luas dengan norma-norma kenegaraan. 

Pancasila yang subjektif yaitu pelaksanaan Pancasila pada setiap 

individu, perseorangan termasuk pada penyelenggaraan negara dalam hidup 

bersama yaitu berbangsa dan bernegara. 

Dari penjabaran di atas, maka kegiatan PKK merupakan wujud nyata 

dari pengamalan subjektif dalam Pancasila, karena PKK itu merupakan 

pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan 

bermasyarakat, yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga (rakyat Indonesia). 

PKK mempunyai 10 program pokok dan salah satu program tersebut adalah 

program penghayatan dan pengamalan Pancasila yang berarti nilai-nilai 

Pancasila dijabarkan dalam tingkah laku warga (ibu-ibu kelompok PKK) 

dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
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Ms Bakry (2010:293), penghayatan dan pengamalan Pancasila menjadi 

suatu pedoman nasional yang sah dan baik, mengatur kehidupan sehari-hari 

dan mempertahankan kelestarian eksistensi hidup berkelompok, kegolongan, 

kebangsaan, dan kenegaraan yang bersumber pada Pancasila yang murni 

sebagai jiwa, kepribadian, pedoman hidup dan dasar Republik Indonesia. 

Dari uraian di atas, maka PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan 

Keluarga) itu mempunyai kaitan yang sangat erat dengan Implementasi Nilai-

nilai Pancasila, dimana PKK benar-benar nyata ada di dalam masyarakat, 

harus diamalkan dengan cara yang benar sehingga bermanfaat untuk sehari-

hari. 

E. Kerangka Berfikir 

Salah satu fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai  yaitu sebagai dasar 

filsafat serta pandangan hidup bangsa yang mengatur dan mengarahkan dalam 

menjalin hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta 

sehingga terwujudlah kehidupan bangsa yang sesuai dengan nilai 

Pancasila.Sebagai dasar negara Pancasila memiliki nilai yang harus 

diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan kedudukan 

yuridis formal oleh karena tertuang dalam ketentuan hukum negara, dalam hal 

ini UUD 1945 pada bagian Pembukaan Alinea IV. Penegasan akan kedudukan 

Pancasila sebagai dasar negara semakin kuat dengan keluarnya Ketetapan 

MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar 

Negara dan Pencabutan Ketetapan MPR No.II.MPR.1978 tentang P4.Pasal I 
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ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud 

dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam 

kehidupan bernegara (Winarno, 2006:12). 

Notonagoro berpendapat bahwa nilai-nilai Pancasila tergolong nilai-

nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui adanya 

nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila 

yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain 

secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, nilai vital, nilai 

keindahan atau nilai estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun 

nilai kesucian yang sistematis-hierarkhis, yang dimulai dari dari sila 

Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “dasar” sampai dengan sila 

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai “tujuan” 

(Kaelan, 2002:127). 

 

Salah satu wujud nyata pengimplementasian nilai-nilai Pancasila 

dalam kehidupan sehari-hari yaitu melalui kegiatan PKK (Pemberdayaan dan 

Kesejahteraan Keluarga) karena PKK merupakan suatu pergerakan yang 

dipelopori oleh ibu-ibu rumah tangga yang memiliki tujuan untuk mencapai 

kesejahteraan hidup.Di dalam PKK terdapat program kerja yang merupakan 

pencerminan dari nilai-nilai Pancasila. 

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai 

Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warganegara, setiap 

penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana negara, dalam segala aspek 

kehidupan dalam berbangsa dan bernegara (Kaelan, 2002:252). 
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Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Gambar 2  Kerangka Berfikir Model Penelitian 

Nilai-nilai Pancasila (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai 

Kesatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) 

  Pendukung 

1. Sarana dan prasarana 

yang memadai 

2. Partisipasi anggota 

yang tinggi 

 

 

 

 Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

 

 

10  Program Pokok PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga): 
1. Penghayatan dan 

Pengamalan Pancasila 

2. Gotong Royong 

3. Pangan 

4. Sandang 

5. Perumahan dan Tata 

Laksana Rumah Tangga 

 

6. Pendidikan dan 

Keterampilan 

7. Kesehatan 

8. Pengembangan 

Kehidupan Berkoperasi 

9. Kelestarian Lingkungan 

Hidup 

10. Perencanaan Sehat 

 

 

 

 Penghambat  

1. Kesibukan   anggota di 

luar PKK 

2. Kurang 

mengoptimalkan 

sarana dan prasarana 

 

PANCASILA 

Kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) 

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia 

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tercermin dalam pelaksanaan Program Kerja  

kegiatan PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga): 

1. Kegiatan mutu Posyandu 

2. Pembinaan Keagamaan 

3. Meningkatkan gotong royong dan kesetiakawanan sosial 
4. Pembinaan Lansia (lanjut usia)  

5. Memantapkan program program penghapusan kemiskinan dll. 
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Skema di atas adalah pola berfikir yang dilakukan oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini sehingga dapat terjawab apa yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini. Dapat digambarkan bahwa penelitian 

tentang implementasi nilai-nilai Pancasila yang meliputi (nilai ketuhanan, nilai 

kemanusian, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan) sebagai 

wujud nyata dalam masyarakat yaitu melalui kegiatan PKK (Pemberdayaan 

Kesejahteraan dan Keluarga) yang memiliki 10 program pokok kerja yang 

mana di dalamnya memuat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Dalam 

melakukan implementasi peneliti terdapat beberapa faktor yang mendukung 

dan menghambat pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

pelaksanaan PKK.Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan 

usaha yang untuk mengatasinya sehingga diketahui bagaimana implementasi 

nilai-nilai Pancasila, melibatkan siapa saja, mengatasi hambatan melalui 

solusi, dan akhirnya dapat diketahui pemecahan masalah implementasi nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Dasar Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dengan metode penelitian kualitatif.Penelitian  ini menggunakan metode 

penelitian kualitatif karena tradisi dalam ilmu pendidikan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan manusia baik dalam diri pribadi 

maupun dalam interaksi dengan sesama dalam suatu masyarakat. Metode 

penelitian kualitatif sesungguhnya tidak bertujuan untuk mengkaji atau 

membuktikan kebenaran sesuai teori tetapi teori yang sudah ada 

dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. 

Pengertian metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong. 

2004:3). 

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2006:4) penelitian kualitatif adalah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung dari pengamatan pada manusia dalam kawasanya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahanya. 

Denzin dan Lincoln (1987) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang 
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terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada 

(dalam Moleong, 2006:5). 

Kaelan (2005:20) penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 

deskriptif dan bukannya  menggunakan angka-angka sebagai alat metode 

utamanya. Data-data yang dikumpulkan berupa teks, kata-kata symbol, 

gambar, walaupun dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat 

kuantitatif.Serta data dapat berupa naskah, misalnya hasil rekaman, 

wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, 

catatan atau memo, dan dokumen resmi lainya. 

Sugiyono (2010:14) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan 

snowbaal, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

Dari uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penelitian kualitatif 

adalah data yang diperoleh dari informan (berupa kata-kata) berdasarkan fakta 

yang sebenarnya (berkata jujur) sehingga perkataan tersebut bisa dipercaya 

dan menjadi valid.Dimana dalam penelitian ini menyusun desain secara terus-

menerus disesuaikan dengan kenyataan lapangan.Penelitian kualitatif tidak 

bertujuan untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran sesuai teori tetapi 

teori yang sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang 

dikumpulkan.Dengan dasar tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan gambaran tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan yang dilakukan ibu-ibu kelompok PKK di Desa Kunir Kecamatan 
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Dempet Kabupaten Demak.Sehingga data primer maupun data sekunder 

diharapkan dapat memaparkan secara lebih jelas dan berkualitas. 

B. Lokasi Penelitian 

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka 

mempertanggung jawabkan data yang diperoleh.Dengan demikian, maka 

lokasi penelitian perlu ditetapkan terlebih dahulu.Dalam penelitian ini 

mengambil lokasi di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 

C. Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif.Dalam penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang 

bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui kepustakaan ilmiah 

(Moleong, 2004:62).Fokusdalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah 

masalah itu sendiri. Dengan demikian pusat perhatian dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir: 

a. Wujud pelaksanaan program kerja PKK yang mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai 

kerakyatan, nilai keadilan) 

b. Tata cara bergaul di dalam kegiatan PKK yang mencerminkan nilai-

nilai Pancasila. Misalnya: setiap kegiatan  selalu di awali dengan 

salam, dan diakhiri dengan do’a, tolong menolong dengan sesama 

anggota tanpa membeda-bedakan pengurus dan anggota biasa. 



88 
 

2. Siapa sajayang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir: 

a. Pengurus meliputi: (Ketua PKK, Ketua masing-masing Program Kerja, 

Sekretaris, Bendahara) 

b. Anggota PKK 

c. Tokoh Masyarakat (perangkat desa dan tokoh agama) 

d. Masyarakat biasa 

3. Faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir: 

a. Pendukung: adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk 

melaksanakan program kerja, partisipasi anggota yang tinggi. 

b. Penghambat: kurang mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada, 

kesibukan anggotanya di luar kegiatan PKK. 

D. Sumber Data Penelitian  

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya  adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(lofland dalam Moleong, 2004:157). Sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan 

permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir Kecamatan Dempet 

Kabupaten Demak.Pihak-pihak yang memberikan informasi disebut 

informan.Informan adalah orang dimanfaatkan untuk memberikan 
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informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2004: 

132). 

Sesuai dengan struktur organisasi PKK di Desa Kunir, Kecamatan 

Dempet, Kabupaten Demak informan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah semua anggota dalam kelompok PKK meliputi (ketua PKK,wakil 

ketua PKK, ketua masing-masing Pokja, sekretaris, bendahara, dan 

anggota), masyarakat yang meliputi (keluarga dari ibu-ibu PKK, 

masyarakat desa, dan pemerintah desa)yang dapat memberikan informasi 

terkait dengan permasalahan atau objek penelitian mengenai implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak. 

2. Data Sekunder  

 Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa 

dokumen.Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

bentuk catatan tentang berbagai macam peristiwa atau keadaan di masa 

lalu yang memiliki nilai atau arti penting dan dapat berfungsi sebagai data 

penunjang dalam penelitian ini.Dokumen yang dimaksud berupa buku, 

catatan wawancara dan rekaman yang digunakan sewaktu peneliti 

mengadakan penelitian mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan PKK di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Observasi  

 Observasi adalah pengamatan yang cara pengambilan data dengan 

menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk 

keperluan tersebut (Nazir, 2005:175). Observasi sebagai alat pengumpul 

data dapat dilakukan dengan spontan dapat pula dengan daftar isian yang 

telah disiapkan sebelumnya. 

 Observasi adalah pemusatan perhatian terhadap objek tertentu 

dengan menggunakan semua alat indera.Penelitian observasi dapat 

dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara 

(Suharsimi, 2006:157).Instrumen ini digunakan untuk mengetahui 

bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam PKK Di Desa Kunir, 

Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak.Penggunaan teknik observasi 

sangat penting dalam penelitian, karena peneliti dapat melihat secara 

langsung keadaan, suasana, kenyataan yang sesungguhnya yang terjadi di 

lapangan.Melalui pengamatan diharapkan dapat dihindari informasi semu 

yang kadang-kadang muncul dan ditemui dalam penelitian. 

 Observasi yaitu pengamatan terhadap lingkungan dan suasana yang 

ada di dalamnya. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir, maka observasi yang 
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dilakukan yaitu pengamatan tentang kebiasaan ibu-ibu kelompok PKK 

baik dalam tata cara bergaul di dalam semua anggota PKK maupun dalam 

kehidupan sehari-hari dengan warga masyarakat yang lain. Sedangkan 

untuk mengetahui siapa yang terlibat atau berpengaruh serta faktor 

pendukung dan penghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila observasi 

tidak hanya dilakukan terhadap ibu-ibu yang terlibat dalam kegiatan PKK 

saja melainkan semua pihak (keluarga, masyarakat, pemerintah desa). 

2. Wawancara 

 Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(interviewer) (Suharsimi, 2006:155). 

 Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak berstruktur, pewawancara secara bebas dapat 

menanyakan apa saja dengan tetap memperhatikan data yang akan 

dikumpulkan. Wawancara ini digunakan untuk mengungkapkan tentang 

implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir.Dalam tahap ini wawancara dilakukan dengan satu tahap, yaitu 

terhadap informan (ibu-ibu PKK Di Desa Kunir, Kecamatan Dempet, 

Kabupaten Demak). 

 Wawancara ini ditujuan untuk semua informan yaitu semua 

anggota dalam kelompok PKK serta pihak-pihak yang berhubungan atau 

berpengaruh terhadap kelancaran semua program kerja PKK (Keluarga, 

masyarakat, dan pemerintah desa). 
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3. Dokumentasi 

 Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atas 

variable yang berupa catatan, transkip, buku, suratkabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Suharsimi, 2006: 231). 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang ibu-ibu kelompok 

PKK di Desa Kunir dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. 

F. Keabsahan Data 

Keabsahan Data sangat mendukung dalam menentukan hasil akhir 

suatu penelitian.Oleh karena itu, diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. 

Teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar itu 

untuk keperluan penegaan dan perbandingan terhadap sesuatu data itu 

(Moleong, 2002: 178). 

Patton (1987:331) dalam Moleong (2002:178), triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode 

kualitatif. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dilakukan orang di depan umum dengan apa 

yang dilakukan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dilakukan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dilakukannya sepanjang waktu. 
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4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi dengan 

membandingkan berbagai data yang diperoleh dari PKK dan desa, dan juga 

membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara. 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang di sarankan 

oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

hipotesis itu (Moleong, 2004:3). 

Dalam penelitian ini untuk menjawab permasalah bagaimana 

implementasi nilai-nilai Pancasila yang berlangsung selama ini digunakan 

analisis interaktif fungsional, yang berpangkal dari empat kegiatan yaitu 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.Interaksi 

ini melibatkan semua anggota PKK, karena penerapan nilai-nilai Pancasila 

yang ada dalam kelompok kerja PKK tidak mungkin tersalurkan tanpa 

kerjasama dari semua anggota. 
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Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

mengumpulkan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. 

2. Reduksi Data 

 Reduksi data adalah dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggabungkan, mengarahkan dan membuang yang tidak 

perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesana pula 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Milles, 1992: 15-16). 

3. Penyajian Data  

 Penyajian data dalam penelitian ini, dilakukan untuk memeriksa, 

mengatur serta mengelompokan data sehingga menghasilkan data yang 

deskriptif. 

4. Pemeriksaan Kesimpulan atau Verifikasi 

 Kesimpulan adalah suatu tujuan pada catatan di lapangan atau 

kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang lurus 

diuji kebenaranya, kekokohannya dan kecocokannya yaitu merupakan 

validitasnya (Milles, 1992:19). 
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Analisis data (interactive model) pada penelitian ini digambarkan sebagai 

berikut: 

Kesimpulan dalam analisis data (interactive model) 

 

 

 

 

Gambar 3 Tahap Analisis Data 

Sumber:  Sugiyono (2008) 

 Sedangkan untuk menjawab permasalahan tentang siapa saja yang 

terlibat atau berpengaruh dan faktor-faktor yang mendukung dan 

menghambat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di 

Desa Kunir digunakan wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan 

data dengan mengadakan tanya-jawab langsung kepada objek yang diteliti 

atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari objek yang diteliti 

dengan cara menyusun pertanyataan yang sesuai dengan fokus penelitian 

terhadap nilai-nilai Pancasila. Wawancara dilakukan terhadap ibu-ibu 

anggota PKK Di Desa Kunir Kecamatan Dempet Kabupaten 

Demak.Sehingga dapat ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi dan 

menghambat pengamalan Pancasiila yang bersifat universal (umum). 

 

 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan-kesimpulan Penarikan/ 

Verifikasi 

Reduksi Data 

Penyajian Data 
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H. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data dan penulisan laporan. Pada tahap 

pra lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang di perlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap tempat 

yang akan digunakan dalam penelitian 

3. Membuat surat izin penelitian 

4. Menentukan informasi pada responden yang akan membantu peneliti 

dengan syarat-syarat tertentu 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yaitu kelompok PKK Desa Kunir Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak. 

 Pelaksanaanya yaitu: 

a. Melakukan observasi dengan pengamatan langsung tentang 

pelaksanaan kelompok kerja dalam kegiatan PKK di Desa Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak terkait dengan implementasi 

dan siapa saja yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi 

nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

b. Melakukan wawancara dengan ibu-ibu anggota PKK Desa Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak berkaitan dengan faktor-faktor 
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yang mendukung dan menghambat Implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

c. Mengambil data-data di kelompok PKK Desa Kunir. 

d. Mengambil foto yang di perlukan untuk sarana penunjang penelitian 

dan sebagai bukti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Diskripsi Wilayah Desa Kunir 

a. Keadaan geografis wilayah desa Kunir 

Desa Kunir berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten 

Demak dan Grobogan.  Desa Kunir merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, dengan jarak tempuh ke ibu  

kota kecamatan 7 (tujuh) km, dan ke ibu kota kabupaten 17 km, dan 

dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar ± 60 menit. Desa Kunir 

secara administratif dibagi menjadi 7 (tujuh) dusun, 8 RW dan 29 RT. 

Luas wilayah daratan Desa Kunir adalah 467,4 km² dengan panjang 

pantai 0 km. Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, 

dapat dikelompokan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, 

pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. 

Bila dilihat secara geografisnya letak Desa Kunir adalah 

sebagai berikut: 

1) Kondisi Geografis Desa Kunir 

Ketinggian tanah dari permukaan laut :  0-5 m 

Topografi    :  dataran rendah 

Suhu udara rata-rata   :  31 - 35˚Celsius 

Jumlah bulan hujan   :  6 bulan 
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2) Luas dan Batas Desa Kunir 

Luas Desa/Kelurahan Kunir 467,4  Ha, dengan rincian: 

a) Tanah sawah  :  435  Ha 

b) Tanah bangunan  :  11  Ha 

c) Tanah perkantoran :  0,400 Ha 

d) Tanah Pemakaman : 1  Ha 

3) Batas-batas wilayah desa: 

a) Sebelah Utara  : Ds. Balerejo 

b) Sebelah Timur  : Ds. Brakas 

c) Sebelah Selatan  : Ds. Karang Rejo 

d) Sebelah Barat  : Ds. Jeruk Gulung/Baleromo 

4) Orbitasi 

a) Jarak ke Kecamatan terdekat  : 7 km 

b) Lama tempuh Kecamatan terdekat :30 menit 

c) Kendaran umum ke Kecamatan terdekat : Angkudes 

d) Jarak dari Kabupaten terdekat  : 17 km 

e) Lama tempuh ke Kabupaten terdekat : 60 menit 

f) Kendaran umum ke Kabupaten terdekat : Bus mini 

b. Keadaan demografis wilayah desa Kunir 

1) Jumlah Penduduk 

 Jumlah penduduk di Desa Kunir menurut catatan akhir 

sejumlah 4.040 jiwa terdiri dari laki-laki 2.018 orang dan 

perempuan 2.022 orang dengan jumlah Kepala Keluarga 1.283 KK. 
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2) Pendidikan penduduk desa Kunir 

 Pendidikan merupakan suatu yang mutlak dan harus 

dimiliki oleh setiap orang.Pendidikan yang baik menjadikan 

pembangunan nasional dapat berjalan dengan lancar.Pendidikan 

merupakan salah satu unsur atau sarana di dalam memajukan 

kecerdasan bangsa dan negara.Pada hakikatnya pendidikan 

merupakan suatu usaha yang sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan baik di dalam maupun di luar sekolah 

dan hal ini berlangsung seumur hidup. Tingkat pendidikan di 

wilayah Desa Kunir ditunjukan dengan table 1 berikut ini: 

Tabel: 1Jumlah penduduk Desa Kunirmenurut tingkat pendidikan 

No  Tingkat Pendidikan Jumlah 

1  TK dan PAUD 52 orang 

2 Sedang SD/ Sederajat 952 orang 

3 Tamat SD/ Sederajat 1055 orang 

4 Sedang SLTP/Sederajat 215 orang 

5 Tamat SLTP/sederajat 261 orang 

6 Sedang SLTA/Sederajat 79 orang 

7 Tamat SLTA/sederajat 554 orang 

8 Akademi/DI/DII/DII 18 orang 

9 Strata 1 95 orang 

10 Strata 2 4 orang 

11 Strata 3 1 orang 

12 SLB 1 orang 

Sumber: Data Monografi Desa Kunir Tahun 2012 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan 

penduduk di wilayah Desa Kunir bisa dikatakan cukup baik, karena 

dari jumlah penduduk 4.040 jiwa yang lulus atau tamat pendidikan 

sebanyak 3.287 orang. Sebagian besar dari mereka yang lulus atau 

tamat pendidikan adalah pada tingkat SD (Sekolah Dasar), jadi 
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tingkat pendidikan warga di Desa Kunir dapat dikatakan masih 

dalam tingkatan pendidikan dasar. 

3) Agama 

 Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

merupakan salah satu jalan pembinaan mental spiritual agar 

tercapai apa yang menjadi tujuan pembangunan nasional yaitu 

menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945. Hal ini disadari dengan baik oleh masyarakat di 

wilayah Desa Kunir yang dapat hidup rukun diantarasemua warga 

ini dapat dilihat dari tabel 2 tentang jumlah penduduk Desa Kunir 

menurut agama adalah sebagai berikut: 

Tabel: 2Jumlah Penduduk Desa Kunir menurut Agama 

No  Agama  Jumlah (Jiwa) Prosentase (%) 

1 Islam  4040 Orang 100 % 

2 Kristen - Orang -  

3 Katolik - Orang -  

4 Hindu - Orang -  

5 Budha - Orang  -  

Jumlah  4040 Orang 100 % 

Sumber: Data Monografi Desa Kunir Tahun 2012 

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui penduduk di Desa Kunir 

semua beragama Islam. 

c. Keadaan Sosial Ekonomi Wilayah Desa Kunir 

1) Mata Pencaharian Penduduk 

 Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di wilayah Desa 

Kunir berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau mencari 

nafkah dengan bermatapencaharian sebagai petani baik menjadi 
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petani disawahnya sendiri maupun sebagai buruh tani. Selain 

sebagai petani, masyarakat Desa Kunir mencukupi kebutuhan 

sehari-hari dengan bekerja di bidang: peternakan, pedagang, 

karyawan swasta, PNS, montir, buruh migran, pensiunan, dan tidak 

tetap, sebagaimana ditunjukan untuk table 3 di bawah ini: 

Tabel: 3Jumlah penduduk Desa Kunir menurut matapencaharian 

penduduk 

 

No  Mata Pencaharian Jumlah (orang) 

1 Petani Sendiri 1853 orang 

2 Buruh Tani 1259 orang 

3 Peternakan 14 orang 

4 Pedangan 11 orang 

5 Karyawan Swasta 27 orang 

6 PNS/POLRI/TNI 13 orang 

7 Pensiuna 12 orang 

8 Montir  8 orang 

9 Buruh migrant 26 orang 

10 Tidak tetap 309 orang 

Jumlah  3532 orang 

 Sumber: Data Monografi Desa Kunir Tahun 2012 

 

 Dari tabel di atas dilihat dari jumlah penduduk 4.040 orang 

yang mempunyai matapencaharian berjumlah 3.532 orang dan 

yang tidak mempunyai mata pencaharian 508 orang.Sedangkan 

matapencaharian yang paling besar adalah sebagai petani sendiri, 

jadi sebagian besar penduduk di Desa Kunir sudah memiliki 

pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. 

d. PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Kunir 

1) Kegiatan PKK di Desa Kunir 

 PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluaraga) sebagai 

gerakan nasional dipelopori oleh ibu-ibu untuk mencapai tujuan 
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bersama yaitu kesejahteraan keluarga mempunyai 10 (sepuluh) 

program pokok yang harus dilaksanakan.Kelompok PKK di Desa 

Kunir mempunyai empat program kerja yaitu: 

 Program Kerja I yaitu (Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila) dan (gotong royong) dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir. Program kerja Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

dengan prioritas program (a) Meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui (pengajian dan 

pembinaan kelompok kegamaan), (b) PKBN (Pembinaan 

Kesadaran Bela Negara) melalui (kemasyarakatan simulasi 

PKBN), (c) KADARKUM (Kesadaran Hukum) melalui 

(penyuluhan hukum terpadu, penyuluhan pencegahan KDRT, 

penyuluhan pembelajaran hukum), (d) Pola asuh anak dan remaja 

melalui (penyuluhan pencegahan kenakalan remaja, pendidikan 

sopan santun, penyuluhan pola asuh anak, kemasyarakatan 

kecintaan kepada seni budaya, meningkatkan kegiatan olahraga, (e) 

Kemitraan sejahtera pria dan wanita melalui (penyuluhan pengurus 

utamakan Gender). 

 Program kerja gotong royong dalam kelompok PKK di 

Desa Kunir dengan prioritas program (a) bergotong royong 

kesetiakawanan sosial dan kebersamaan serta saling menghormati 

antar umat beragama melalui (Sinoman, arisan, rukun kematian, 

kerja bakti, bakti sosial, berpartisipasi dalam program pengentasan 
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kemiskinan), (b) pemberdayaan Lansia melalui (memberdayakan 

Lansia dalam kegiatan yang produktif, pendataan Lansia), (c) 

fasilitasi pengembangan masyarakat melalui (peningkatan peran 

aktif masyarakat melalui bulan bakti gotong royong masyarakat). 

 Program Kerja II yaitu (pendidikan dan keterampilan)dan 

(pengembangan kehidupan berkoperasi) dalam kelompok PKK di 

Desa Kunir. Program kerja pendidikan dan keterampilan dengan 

prioritas program (a) PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui 

(pelatihan kader PAUD, pembinaan kader PAUD, lomba pos 

PAUD), (b) BKB (Bina Keluarga Balita) melalui (orientasi BKB, 

penyegaran kader BKB, lomba simulasi BKB), (c) Perpustakaan 

melalui (pelatihan perpustakaan, lomba perpustakaan, pengadaan 

buku-buku perpustakaan). 

 Program kerja pengembangan kehidupan berkoperasi dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir dengan prioritas program (a) UP2K 

(Usaha Peningkatan Penghasilan Keluarga) melalui (pembinaan 

administrasi UP2K, Lomba administrasi UP2K, Pembentukan 

UP2K, Pembinaan koperasi wanita, menghimpun hasil industri 

rumah tangga dan pemasyarannya). 

 Program Kerja III yaitu pangan, sandang, perumahan dan 

tata laksana rumah dalam kelompok PKK di Desa Kunir. Program 

kerja pangan dengan prioritas program (a) penganekaragaman 

pangan dan gizi melalui (lomba menu dan kudapan dari umbi, 
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pelatihan home industry, pemasyarakatan gemar makan ikan dan 

sayur), (b) pemanfaatan tanah pekarangan melalui (pemasyarakatan 

penanaman  TOGA, pemasyarakatan kebun gizi lumbung hidup 

dan warung hidup, pemasyarakatan gerakan perempuan tanam, 

tebar dan pelihara pohon (GPTTP), lomba TOGA). 

 Program kerja sandang dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir dengan prioritas program (a) pengembangan corak dan motif 

memalui (pemasyarakatan pemakaian batik khas demak, 

meningkatkan kreatifitas busana batik). 

 Program kerja perumahan dan tata laksana rumah tangga 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir dengan prioritas program (a) 

pemasyarakatan rumah sehat dan layak huni melalui (penyuluhan 

rumah sehat dan layak huni, pembinaan rumah sehat, peningkatan 

rumah sehat melalui dapur sehat,lomba rumah sehat dan dapur 

sehat), (b) ahli teknologi melalui (pemasyarakatan limbah kotoran 

ternak menjadi biopori, pemanfaatan sampah menjadi sovenir). 

 Program Kerja IV yaitu  kesehatan, kelestarian lingkungan 

hidup, dan perencanaan sehat dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir. Program kerja kesehatan dengan prioritas program (a) 

revitalisasi Posyandu melalui (orientasi dan penyegaran kader 

posyandu, revitalisasi dan peningkatan strata posyandu, evaluasi 

posyandu terbaik), (b) kesehatan ibu dan anak melalui 

(pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu dan bayi (GSIB), 
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pemantapan pengelolaan GSIB, Sosialisasi desa siaga peningkatan 

partisipasi masyarakat, penyuluhan kesehatan reproduksi juga 

penyakut kandungan), (c) peningkatan perilaku hidup bersih dan 

sehat (PHBS) melalui (pemantapan keseimbangan perilaku hidup 

bersih dan sehat, lomba masyarakat PHBS). 

 Program kerja kelestarian lingkungan hidup dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir dengan prioritas program 

peningkatan kelestarian lingkungan hidup melalui penyuluhan 

lingkungan bersih dan sehat, monitoring pengolahan limbah dan 

biopori, lomba LBS. 

 Program kerja perencanaan sehat dalam kelompok PKK di 

Desa Kunir dengan prioritas program (a) peningkatan dan 

kesertaan masyarakat dalam program KB manuju keluarga 

berkualitas melalui (sosialisasi dan peran serta masyarakat dalam 

program KB, pemantauan kegiatan KB-KES, penilaian 

pelaksanaan terbaik, membudayakan gemar menabung baik uang 

maupun pemberdayaan pola hidup hemat untuk mewujudkan 

keluarga yang sejahtera). 

2) Struktur kepengurusan PKK di desa Kunir 

 Struktur kepengurusan dalam Kelompok PKK di Desa 

Kunir adalah sebagai berikut: 

a) Donatur  : Bapak Munirudin (Kepala Desa) 

b) Ketua Umum : Ibu Mukholifah (Istri Kepala Desa)  
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Wakil Ketua : Ibu Isminingsih (Istri Sekretaris Desa) 

c) Sekretaris  : Ibu Watiningsih 

    : Ibu Isminingsih  

d) Bendahara  : Ibu Nurul Jannah 

    : Ibu Sri Atminarti 

e) Pokja I  : Ibu Uswatin Khasanah 

f) Pokja II  : Ibu Munifah 

g) Pokja III  : Ibu Tutik 

h) Pokja IV  : Ibu Mahmudah 

 Jumlah anggota dalam kelompok PKK yang mengikuti 

agenda rutin setiap tanggal 7 (tujuh) sebanyak ± 60 orang, 

sedangkan jumlah anggota dan kader PKK keseluruhan di Desa 

Kunir sebanyak 142 orang. Untuk lebih mudah dalam 

mengkoordinir kegiatannya PKK di Desa Kunir terbagai atas 8 

kelompok PKK RW, 29 kelompok PKK RT, serta 82 kelompok 

Dasa Wisma. Dengan adanya pengelompokan tersebut 

dimaksudkan untuk lebih dapat mengkoordinir kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan, maka dibentuklah suatu Tim Penggerak PKK 

Kelurahan (TP PKK Kelurahan) dengan ketua umum Istri Kepala 

Desa. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TP PKK 

Kelurahan Kunir antara lain: 

a) Memberikan pembinaan serta memantau secara langsung 

kegiatan kelompok PKK yang ada. 
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b) Membentuk kader-kader PKK dan memberikan pembinaan 

kepada mereka, agar menjadi kader PKK yang terlatih dan 

terampil. 

c) Mengirimkan kader-kader PKK untuk mengikuti setiap 

kegiatan yang diadakan oleh TP PKK Kecamatan. 

3) PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dalam 

pembangunan desa 

 Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana 

Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan 

masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan 

kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan 

masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa. 

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang  

diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana 

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh 

kabupaten. 

 Salah satu lembaga desa itu adalah Tim Penggerak PKK 

yang tugasnya pelaksana kegiatan dan pemberdayaan 

perempuan.Tugas Tim Penggerak PKK selaku ketua pemberdayaan 

dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut : 

a) Bersama Kepala Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan 

memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan 

pelaporan Kegiatan pemberdayaan Perempuan.  
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b) Bersama Ketua LKMD membina perkembangan LPP 

Posyandu.  

c) Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya.  

d) Menyusun Tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.  

e) Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis.  

f) Menggerakkan swadaya dan partispasi masyarakat.  

g) Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Desa selaku Penanggungjawab kegiatan. 

 Dari hasil penelitian pada saat mengikuti kegiatan rutin 

kelompok PKK di Desa Kunir pada tanggal 7 April 2013, pukul 

14.00-16.00 WIB bertempat di kantor Kelurahan Kunir, kegiatan 

rutin PKK pada waktu itu membahas tentang rancangan program 

kerja dan dana ADD (Alokasi Dana Desa) seperti yang 

disampaikan oleh Ibu Isminingsih sebagai berikut: 

“Yang dibahas dalam kegiatan hari ini adalah semua Pokja 

diharap membuat rancangan program kerja dengan 

membuat kegiatan yang diperlukan oleh desa sekaligus 

mempersiapkan lomba KDRT (Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga) tingkat provinsi setelah kemarin mendapat juara 1 

tingkat kabupaten”. (tanggal 7 April 2013) 

 

 Hal ini merupakan wujud dari pemanfaatan ADD (Alokasi 

Dana Desa) yang diperoleh desa setiap setahun sekali untuk dapat 

dimanfaatkan guna kemajuan desa. Salah satunya adalah melalui 
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program kerja yang ada dalam kelompok PKK di mana semua 

program kerja itu diharapkan mampu memberikan pengalaman dan 

pendidikan baru terhadap semua anggota dalam kelompok 

PKK.Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Suharto 

(1979:5), bahwa pembangunan pada hakikatnya adalah 

memanusiakan manusia, mengembangkan nilai-nilai dan hakikat 

manusia. Azaz pokok pengembangan masyarakat sifatnya 

kependidikan. 

2. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di desa Kunir 

Kecamatan Dempet Kabupaten Demak 

 Pelaksanaan atau pengamalan Pancasila dapat dibedakan menjadi 

dua bagian yaitu, pelaksanaan atau pengamalan subjektif dan pelaksanaan 

atau pengamalan yang objektif.Dalam kegiatan kelompok PKK di Desa 

Kunir ini merupakan pelaksanaan Pancasila secara subjektif.Hal ini 

dikarenakan dalam PKK terdapat program pokok yang pertama yaitu 

pengamalan dan penghayatan Pancasila yang dilaksanakan oleh ibu-ibu 

semua anggota dalam kelompok PKK baik dalam bertingkah laku dengan 

sesama anggota maupun dalam bertingkah-laku dengan sesama warga 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

a. Pengamalan sila 1 (Ketuhanan Yang Maha Esa) di kelompok PKK 

dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: 

Semua anggota dalam kelompok PKK di Desa Kunir menganut 

Agama Islam.Kebiasaan mengucapkan salam dalam kelompok PKK 
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tidak hanya disampaikan dalam kegiatan rutin kelompok PKK tetapi 

juga dalam kehidupan sehari-hari mengucapkan salam adalah suatu 

yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sudah membudayadalam 

keseharian mereka. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh  

peneliti (Hari Minggu tanggal 24 Maret 2013) dengan Ibu Mukholifah 

selaku ketua PKK di Desa Kunir bahwa: 

“Ibu-ibu kelompok PKK pada saat masuk tempat pertemuan 

mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian berjabat tangan 

dengan semua anggota kelompok PKK yang sudah hadir. 

Salam juga diberikan ketika memulai kegiatan dan ketika 

selesai mengakhiri kegiatan.Hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk menciptakan kerukunan di antara mereka”. 

 

Dari hasil penelitian selama di lapangan  ibu-ibu mengucapkan 

salam tidak hanya dalam kegiatan rutin PKK tetapi dalam kehidupan 

sehari-hari, yaitu pada saat mereka masuk rumah atau sedang bertamu 

secara otomatis mereka akan mengucapkan salam. Mengucapkan 

salam sudah menjadi kebiasaan yang mereka lakukan setiap hari 

bahkan sudah melekat dalam diri dan sudah menjiwai pikiran mereka 

masing-masing semenjak kecil sampai sekarang. 

Untuk kelancaran dalam suatu kegiatan dalam kelompok PKK 

membiasakan do’a bersama sebelum dan sesudah kegiatan.Kebiasan 

ini peneliti lihat ketika mengikuti kegiatan rutin PKK tanggal 7 April 

2013 didahului dengan mengucapkan salam, berdo’a bersama biasanya 

diisi dengan membaca tahlil, pemberian materi atau membahas agenda 

terdekat yang harus dilaksanakan kelompok PKK sebagai lembaga 
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masyarakat yang bersifat sukarela, kemudian diakhiri dengan do’a 

penutup. Hal ini diharapkan dapat memberi kelancaran dan keberkahan 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Isminingsih (tanggal 24 Maret 2013): 

“Do’a dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan diawali dengan 

bacaan basmalah kemudian membaca tahlil bersama untuk 

mendo’akan para keluarga anggota yang sudah meninggal dan 

agar kegiatan yang dilakukan pada waktu itu berjalan dengan 

lancar, serta diakhir acara ditutup dengan bacaan hamdalah 

juga do’a majelis dipimpin oleh penata acara diikuti oleh 

semua anggota PKK yang hadir dengan harapan agar kegiatan 

yang telah dilakukan membawa manfaat bagi semua dan 

diberikan keselamatan sampai ke rumah masing-masing”. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat penting sekali sikap saling 

menghargai dan menghormati antara pemeluk agama. Dari hasil 

penelitian menunjukan bahwa pertemuan rutin kelompok PKK diakhiri 

sebelum solat maghribdengan tujuan agar tidak mengganggu mereka 

yang akan beribadah memenuhi perintah Tuhan.  

Hal ini seperti yang diungkapkan Ibu Isminingsih sebagai wakil 

ketua PKK di Desa Kunir, yaitu sebagai berikut: 

“Kegiatan PKK di Desa Kunir dilakukan pada pukul 14.00- 

16.00 setiap sebulan sekali pada tanggal 7. Kegiatan yang 

dilakukan tidak pernah melebihi atau sampai waktu solat 

maghrib. Hal ini dikarenakan agar tidak mengganggu mereka 

yang akan beribadah memenuhi perintah Tuhan(wawancara 

tangga 24 Maret 2013)”. 

 

Dengan demikian kegiatan PKK dapat berjalan dengan lancar 

tanpa harus menimbulkan kesenjangansosialdalam masyarakat, karena 

dengan mengakhiri kegiatan sebelum solat maghrib, maka kelompok 
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PKK di Desa Kunir juga menunjukkan bagaimana sikap menghormati 

pemeluk agama yang lain. 

Kelompok PKK di Desa Kunir mengadakan kegiatan Halal 

Bhihalal pada saat Hari Raya Idul Fitri secara bersama-sama dengan 

tujuan untuk meningkatkan silaturahmi. Hal ini dikemukakan oleh ibu 

Zuripah selaku anggota yaitu sebagai berikut: 

“Kelompok PKK di Desa Kunir mengadakan kegiatan Halal 

Bhihalal pada saat Hari Raya Idul Fitri yang diikuti oleh semua 

anggota PKK di Desa Kunir.Kegiatan ini dilakukan setiap 

seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan agar tidak 

mengganggu waktu untuk berkumpul dengan keluarga dekat 

atau jauh (wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

 

Kegiatan Halal Bhihalal ini bertujuan untuk mempererat 

persahabatan, persaudaraan di antara anggota kelompok PKK di Desa 

Kunir dan membina kerukunan di antara kelompok tersebut.Sehingga 

mereka dapat hidup rukun, selaras, serasi, dan seimbang dengan 

masyarakat sekitar. 

Memberikan ucapan selamat hari raya juga merupakan salah 

satu cara untuk menghormati para pemeluk agama yang sedang 

merayakan hari raya. Kelompok PKK di Desa Kunir semua beragama 

Islam, tetapi dalam praktik nyata jika ada teman atau orang terdekat 

yang beda agama mereka tetap memberikan ucapan selamat. Seperti 

yang diungkapkan oleh Ibu Mukholifah selaku Ketua PKK di Desa 

Kunir, sebagai berikut: 

“Memberikan ucapan selamat hari raya kepada anggota yang 

merayakan adalah kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan 

PKK di Desa Kunir. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh Ketua 
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PKK melainkan oleh para anggota yang lain. Kebiasaan ini 

ditanamkan dengan tujuan untuk menciptakan sikap saling 

menghormati para pemeluk agama yang sedang merayakan hari 

rayanya, sehingga mampu menciptakan kerukunan di antara 

sesame (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Dengan kebiasaan memberikan selamat hari raya orang-orang 

di sekeliling yang merayakan, diharapkan mampu menciptakan 

kerukunan di antara sesama tanpa melihat perbedaan yang ada di 

antara mereka. 

Semua anggota dalam kelompok PKK di Desa Kunir adalah 

beragama Islam, jadi tidak ada kebiasaan mengucapkan selamat hari 

raya kepada anggota yang berbeda agama. Memberikan ucapan 

selamat hari raya kepada pemeluk agama yang laindilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari baik terhadap teman maupun orang-orang 

disekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darmini salah satu 

anggota dalam kelompok PKK di Desa Kunir sebagai berikut: 

“Kelompok PKK di Desa Kunir semua anggotanya beragama 

Islam, jadi tidak memberikan ucapan selamat hari raya kepada 

anggota yang beda agama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari 

jika ada teman yang beda agama merayakan hari rayanya, maka 

sebagai wujud perhatian kita kepada teman saya juga 

mengucapkan selamat hari raya (wawancara tanggal 25 Maret 

2013)”. 

 

Selain ibu Darmini juga diungkapkan oleh ketua PKK langsung 

Ibu Mukholifah yaitu:”Jika orang-orang di sekitar kita yang beda 

agama merayakan hari rayanya, maka untuk menghargai antar umat 

beragama tetap memberikan selamat hari raya kepada orang tersebut 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 
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Kelompok PKK di Desa Kunir semua anggotanya memeluk 

Agama Islam tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka tetap 

memberikan ucapan selamat hari raya kepada teman, maupun orang 

disekitarnya yang berbeda agama. 

Di dalam kelompok PKK terdapat empat program kerja yaitu 

Pokja I mengelola program Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila 

dan program gotong royong, Pokja II mengelola program pendidikan 

dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi, Pokja III 

mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana 

rumah tangga, dan Pokja IV mengelola program kesehatan, kelestarian 

lingkungan hidup dan perencanaan sehatyang mempunyai penanggung 

jawab masing-masing. Keempat program kerja tersebut dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir bersifat sukarela dan tidak ada paksaan 

di dalamnya. Hal ini sama dengan apa yang diungkapkan oleh  

IbuMukholifah sebagai ketua PKK di Desa Kunir: 

“Dalam kelompok PKK tidak ada sesuatu yang mendasari 

pembagian kelompok kerja, karena dalam kegiatan ini bersifat 

sukarela, sehingga sifat pergantian kepengurusannya tidak 

tentu. Pergantian kepengrurusan dilakukan cara musyawarah 

mufakat yaitu semua pengurus  menyeleksi beberapa calon 

kemudian dipilih dengan cara voting oleh semua anggota dalam 

kelompok PKK (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Kegiatan PKK merupakan kegiatan bersifat sukarela, maka 

kepengurusannya tidak dipaksakan untuk semua anggotanya. Hal ini 

dilakukan agar masing-masing pengurus bertanggung jawab seperti 

apa yang akan dicapai dari program kerja tersebut. 
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Dari uraian di atas, maka implementasi Nilai Pancasila sila I 

(Ketuhanan Yang Maha Esa) dalam kegiatan PKK di Desa Kunir yaitu 

setiap kegiatan rutin kelompok PKK selalu diawali dengan 

mengucapkan salam. Kegiatan mengucapkan salam itu sudah menjadi 

kebiasaan bahkan sudah membudaya dalam keseharian mereka. 

Setelah mengucapkan salam untuk kelancaran dan keberkahan dalam 

kegiatan biasanya didahului dan diakhiri dengan berdo’a bersama. 

Diantarasesamaanggota tidak ada sesuatu yang mendasari 

dalam pembagian kelompok kerja dalam PKK. Hal ini dilakukan 

dengan tujuan tidak adanya unsur paksaan dalam kegiatan PKK, 

karena  kelompok PKK adalah suatu lembaga masyarakat yang tidak 

mewajibkan ibu-ibu dalam suatu masyarakat tersebut untuk menjadi 

anggotanya, keikutsertaan ini bersifat sukarela. 

Kelompok PKKjuga menunjukan sikap saling menghormati 

antar pemeluk agama yang lain. Hal ini terlihat dalam setiap kegiatan 

kelompok PKK selalu diakhiri sebelum solat maghrib dengan tujuan 

agar tidak mengganggu mereka yang akan beribadah memenuhi 

perintah Tuhan. Untuk mempererat silaturahmi di antara mereka setiap 

seminggu setelah Hari Raya Idul Fitri kelompok PKK di Desa Kunir 

mempunyai agenda rutin yaitu mengadakan Halal Bhihalah bersama 

semua anggota dalam kelompok PKK. Selain itu memberikan ucapan 

selamat hari raya kepada sesama anggota PKK, meskipun semua 

anggota dalam kelompok PKK beragama Islam tetapi 
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kebiasaanmemberikan ucapan selamat hari raya tetap dilaksanakan 

dalam kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan agama di 

antara mereka. 

b. Pengamalan sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab), di 

kelompok PKK dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: 

Sila II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) mengandung 

pengakuan, yaitu menempatkan manusia pada hakikat dan martabat 

manusia baik sebagai makhluk individu maupun makhluk 

sosial.Harkat dan martabat ini berkaitan erat dengan hakdan kewajiban 

asasi manusia. 

Manusia harus dapat berlaku adil dalam melakukan sesuatu hal 

dan melakukan sesuatu dengan berperikemanusiaan.Arti adil sendiri 

adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya 

masing-masing.Dan arti dari beradap adalah mempunyai adat atau 

sopan santun dalam melakukan sesuatu. 

Dalam kehidupan bermasyarakat wujud dari pengamalan sila 

ke II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) yaitu dengan sikap saling 

membantu apabila ada orang yang sedang terkena musibah baik itu 

musibah bencana alam maupun warga yang sakit.Dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir kegiatan membantu sesamadilakukan dengan 

tujuan untuk membantu meringankan beban yang dialami oleh korban. 

Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh  ibu Sri 

Utami salah satu anggota dalam kelompok PKK di Desa Kunir:”Setiap 
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ada warga yang terkena musibah, maka yang dilakukan kelompok 

PKK di Desa Kunir adalah membantu sesuai dengan kemampuanya 

(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

Jenis bantuan yang kelompok PKK berikan biasanya dalam 

bentuk materi.Sesungguhnya bantuan yang diberikan tidak hanya 

berupa materi saja melainkan dapat berupa tenaga, motivasi 

disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan pemberinya. 

Dalam kelompok PKK di Desa Kunir tidak ada dana khusus 

untuk membantu warga yang terkena musibah, jadi pengumpulan dana 

yang sosialyang diberikan untuk membantu meringankan seseorang 

yang terkena musibah atau untuk menjenguk anggota yang sedang 

sakit dilakukan dengan cara iuran sukarela dari semua anggota dalam 

kelompok PKK. Untuk membantu seseorang yang terkena musibah 

misalnya bencana alam biasanya kelompok PKK juga melibatkan 

semua warga desa untuk menghimpun danasosial. Hal ini sesuai yang 

diungkapkan oleh Ibu Isminingsih sebagai berikut: 

“Bentuk bantuan yang kelompok PKK Desa Kunir berikan 

kepada warga yang terkena musibah adalah disesuaikan dengan 

kemampuan. Biasanya bentuk bantuan yang kita berikan adalah 

berupa sumbangan dana yang berasal dari iuran masing-masing 

anggota dan kadang desa juga ikut berpartisipasi dengan 

memberi sumbangan untuk meringankan korban yang terkena 

musibah (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Hasil wawancara peneliti dengan informan (ibu-ibu PKK) di 

Desa Kunir mengungkapkan, jika ada anggota yang sedang sakit maka 

mereka menjenguknya. Bahkan ketika ada warga yang sedang sakit 
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meskipun warga tersebut tidak ikut dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir mereka tetap menjenguknya baik atas nama PKK maupun atas 

kemauan sendiri sebagai wujud kepedulian sesama warga 

masyarakat.Tidak ada peraturan khusus dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir berkaitan dengan menjenguk anggota yang sedang sakit. 

Kelompok PKK di Desa Kunir tidak ada dana khusus berkaitan dengan 

dana untuk membantu orang yang terkena musibah. Hal ini bersifat 

sukarela dan tidak memaksakan anggota yang satu dengan yang lain 

untuk menjenguk Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan di 

antara warga. 

Dengan adanya kegiatan tersebut diharapkan semua anggota 

PKK dan warga di Desa Kunir mempunyai kesadaran akan hakikat 

manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup 

sendiri tanpa bantuan orang lain. Itulah pentingnya hidup 

bermasyarakat saling membantu satu sama lain. 

Selain saling membantu di antara sesama pengamalan sila II 

(Kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kelompok PKK yaitu 

mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama anggota. 

PKK adalah kegiatan yang bersifat sukarela oleh sebab itu  tidak ada 

pemaksaan kepada anggota untuk menjadi pengurus dan anggota 

dalam kelompok PKK. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh ibu 

Zuripah salah satu anggota kelompok PKK di Desa Kunir sebagai 

berikut: 
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“Saya tidak pernah berfikir ingin menjadi pengurus dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir, karena menjadi pengurus itu 

tanggung jawabnya sangat besar ini berkaitan dengan kemajuan 

atau memaksimalkan pelaksanaan program kerja agar tercapai 

sesuai dengan harapan bersama yaitu kesejahteraan 

bersama(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

 

Pernyataan di atas berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh 

Ibu Uswatin Khasanah di bawah ini: 

“Sebagai ketua program kerja 1 yang mengelola program 

Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong 

Royong saya ingin bekerja sama dengan pengurus dan anggota 

PKK di Desa Kunir untuk memaksimalkan pelaksanaan 

program kerja yang PKK ingin capai (wawancara tangaal 25 

Maret 2013)”. 

 

Dalam pelaksanaan kegiatan PKK Di Desa Kunir tentang 

mengakui persamaan hak dan kewajiban dengan memberikan  

kesempatan bagi semua anggota untuk dapat menjadi pengurus dalam 

kelompok PKK ternyata dalam praktik nyatatidak sesuai dengan tujuan 

awal. Kebanyakan daripada mereka menyerahkan sepenuhnya kepada 

orang-orang yang mau dan mampu demi kemajuan dan keberhasilan 

pelaksanaan program  dalamkelompok PKK di Desa Kunir. 

Saling mencintai sesama manusia tidak hanya ditunjukan 

dalam kelompok PKK saja melainkan dapat dilihat dengan tidak 

adanya konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat di Desa 

Kunir tersebut.Dari hasil penelitian menunjukan semua warga hidup 

berdampingan dengan rukun dan saling menghormati satu sama lain. 

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan semua 

informan.Semua menyatakan bahwa selama ini tidak pernah terjadi 
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konflik di antara warga masyarakat. Semua hidup rukun saling 

menghargai dan membantu satu sama lain. Dan bekerja sama untuk 

kesejahteraan dan kemakmuran bersama. 

Dari uraian di atas, maka implementasi Nilai Pancasila sila II 

(Kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir yaitu adanya sikap saling membantu apabila ada orang yang 

terkena musibah (bencana alam, sakit) dengan tujuan untuk membantu 

meringankan beban yang dialami oleh korban.Jenis bantuan yang 

kelompok PKK berikan biasanya dalam bentuk materi yang didapat 

dari iuran semua anggota dalam kelompok PKK dan warga desa. 

Selain saling membantu di antara sesama dalam kelompok 

PKK juga mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama 

manusia tidak ada pemaksaan kepada anggota untuk menjadi pengurus 

dalam kelompok PKK.Sikap saling mencintai sesama manusia juga 

ditunjukan dengantidak adanya konflik yang timbul dalam kehidupan 

masyarakat di Desa Kunir. Semua warga hidup berdampingan dengan 

rukun dan saling menghormati satu sama lain. Kondisi seperti ini saya 

rasakan saat observasi langsung di Desa Kunir. 

c. Pengamalan sila III (Persatuan Indonesia), di kelompok PKK 

dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: 

Sila III (Persatuan Indonesia) mengandung arti bahwa 

kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dengan hakikat satu yaitu tidak 

terbagi, tidak terbelah, dan tidak terpisah.Persatuan merupakan 
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faktoryang penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa 

Indonesia.Sejarah telah menunjukkan bahwa waktu bangsa Indonesia 

bersatu mereka jaya, sebaliknya waktu terjadi perpisahan bangsa 

Indonesia menderita. 

Di dalam Persatuan Indonesia terkandung adanya perbedaan-

perbedaan yang biasa terjadi di dalam masyarakat dan bangsa, baik itu 

perbedaan bahasa, kebudayaan, adat istiadat, agama maupun 

suku.Perbedaan-perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk berselisih, 

tetapi perbedaan itu hendaknya menjadi pendorong untuk bersatu serta 

menjadi daya tarik kea rah kerjasama dan kesatuan atau kearah 

hubungan yang lebih harmonis.Sesuai dengan semboyan negara 

Indonesia yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”. 

Dalam kelompok PKK di Desa Kunir juga mengamalkan sila 

III (Persatuan Indonesia) yaitu cinta tanah air dan bangsa.Seperti yang 

peneliti lihat sebagian besar warga di Desa Kunir bermatapencaharian 

sebagai petani sendiri yaitu petani yang mengelola sawahnya 

sendiri.Dengan mereka giat mengolah sawahnya, maka tanah di desa 

sangatlah subur.Selain itu mereka juga ikut berperan dalam produksi 

pangan di dalam negeri. 

Hal ini sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ibu  Zuripah 

salah satu anggota PKK:“Saya bangga menjadi warga negara 

Indonesia karena negara ini memiliki tanah yang subur (wawancara 

tanggal 25 Maret 2013)”. 
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Rasa bangga itu juga diungkapkan oleh wakil ketua PKK di 

Desa Kunir yaitu Ibu Isminingsih sebagai berikut:“Saya sangat bangga 

menjadi warga negara Indonesia karena negara ini mempunyai sikap 

kebersamaan yang utuh tanpa melihat perbedaan yang ada terwujud 

dari persatuan dan kesatuanya yang dapat merebut negara Indonesia 

dari jajahan negara lain (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Sedangkan rasa bangsa menjadi warga negara Indonesia yang 

kelompok PKK tunjukkan adalah dengan memakai seragam PKK 

dengan motif batik. Ini menunjukan bahwa kelompok PKK di Desa 

Kunir bangga memakai produk dalam negeri yaitu batik yang 

merupakan hasil karya bangsa Indonesia dan tidak dimiliki oleh negara 

lain. Batiksalah satu bahanpakaian yang sekarang ini tidak hanya 

diminati oleh warga Indonesia tetapi juga warga asing. Seperti yang 

diungkapkan oleh ibu Nurul Jannah bendahara PKK di Desa Kunir 

sebagai berikut: 

“Saya suka memakai batik bahkan sebagain besar pakaian yang 

saya miliki adalah batik.Menurut saya dengan sikap cinta 

memakai batik ini merupakan wujud saya melindungi produk 

dalam negeri agar tidak diambil oleh negara lain (wawancara 

tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Selain diwujudkan dengan bangga memakai batik rasa cinta 

terhadap tanah air dan bangsa dapat ditunjukkan dengan kesadaran 

menjaga kebersihan lingkungan. Dari hasil penelitian menunjukan di 

Desa Kunir kesadaran penduduk akan pentingnya menjaga kebersihan 

lingkungan sudah ada. Hampir semua rumah memiliki tempat 
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pembuangan sampah sederhana yaitu galian tanah khusus tempat 

membuang sampah.Ditambah dengan program kerja dalam kelompok 

PKK yang memiliki agenda rutin melaksanakan kerja bakti bersih-

bersih desa setiap sebulan sekali. Hal ini sesuai dengan yang 

disampaikan oleh ibu Mukholifah selaku ketua PKK sebagai berikut: 

“Kelompok PKK di Desa Kunir mempunyai agenda kerja bakti 

bersih-bersih desa yang diadakan sebulan sekali dengan 

melibatkan semua anggota PKK dan juga diikuti oleh warga 

desa dengan sukarela.Kerja bakti itu meliputi membersihkan 

lingkungan rumah, kelurahan, tempat-tempat ibadah 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Kegiatan ini dilakukan dengan harapan agar semua warga sadar 

akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar mereka, 

sehingga warga masyarakat dapat hidup sehat terbebas dari penyakit 

karena lingkungan bersih. 

Ada dana khusus dari kelompok PPK untuk konsumsi dalam 

kerja bakti bersih-bersih desa. Ini diharapkan mampu memberikan 

motivasi kepada kelompok PKK dan semua warga yang terlibat agar 

lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan kerja bakti 

desa.Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Isminingsih sebagai wakil 

ketua PKK di Desa Kunir: 

“Ada dana khusus dari kelompok PKK untuk konsumsi dalam 

kerja bakti bersih-bersih desa. Dana ini berasal dari dana yang 

diperoleh PKK dari ADD (Alokasi Dana Desa), tetapi dari desa 

yaitu dari hasil bengkok juga memberikan bantuan untuk 

kelancaran kegiatan secara sukarela (wawancara tanggal 24 

Maret 2013)”. 

 



125 
 

Selain bangga memakai produk dalam negeri, bergotong-

royong menjaga kebersihan desa cinta kepada tanah air dan bangsa 

juga diwujudkan dengan cara merayakan HUT RI sebagai wujud 

mengenang perjuangan para pahlawan demi merebut kemerdekaan dari 

penjajahan negara lain. Peringatan HUT Kemerdekaan Negara 

Republik Indonesia biasanya memenuhi setiap sudut negeri ini. 

Bahkan tradisi perayaan HUT RI juga dilakukan oleh kelompok PKK 

di Desa Kunir yang tidak hanya diikuti oleh ibu-ibu PKK saja tetapi 

melibatkan semua warga yang ada di desa itu. Hal ini sesuai dengan 

yang diungkapkan oleh Ibu Alqomah salah satu anggota dari kelompok 

PKK di Desa Kunir sebagai berikut:Setiap HUT RI saya selalu 

mengikuti lomba-lomba yang diadakan kelompok PKK. Seperti lomba 

menghias wajah, balap karung, balap kelereng seru sekali (wawancara 

tanggal 26 Maret 2013)”. 

Hal ini sependapat dengan yang diungkapkan oleh Ibu Sri 

Utami tentang partisipasinya mengikuti lomba-lomba HUT RI sebagai 

berikut:”Waktu ada perlombaan menyambut HUT RI yang diadakan 

oleh kelompok PKK di Desa Kunir yang diikuti oleh semua anggota 

PKK dan warga desa saya pernah menjadi  juara 2 dalam perlombaan 

balap kelereng (wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan 

dan mempertebal rasa cinta dan bangga terhadap tanah air.Selain itu 
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untuk juga dapat menumbuhkan kerukunan dan kesatuan yang utuh 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

Tidak hanya cinta terhadap tanah air dan bangsa saja tetapi 

nilai yang terkandung dalam sila III (Persatuan Indonesia) salah 

satunya yaitu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan 

bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika.Dari hasil pengamatan yang 

dilakukan oleh peneliti ketika mengikuti kegiatan rutin PKK. Di  

dalam pertemuan rutin kelompok PKK setiap tanggal 7 anggota PKK 

memakai pakaian seragam PKK yaitu batik dengan motif berwarna 

orange, dengan bawahan bebas, jika tiga kali berturut-turut  tidak 

memakai seragam PKK pada saat pertemuan rutin kelompok PKK, 

maka akan dikenakan denda bagi yang bersangkutan.Hal ini 

merupakan wujud untuk menciptakan kelompok PKK yang kompak 

kebersamaan di antara semua anggota dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir dan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati 

bersama.Seperti yang diungkapkan oleh ketua PKK Ibu Mukholifah 

berkaitan dengan pemakaian seragam PKK: 

“Pemberian sanksi tidak begitu saja diberikan oleh anggota 

yang tidak memakai seragam PKK saat pertemuan rutin 

kelompok PKK, tetapi sanksi diberikan jika anggota tersebut 

tiga kali berturut-turut pada saat pertemuan tidak menggunakan 

seragam.Sanksi itu berupa denda sesuai dengan kesepakatan 

bersama (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Untuk mewujudkan sikap persatuan juga terlihat dengan setiap 

ada program kerja baru dalam kelompok PKK di Desa Kunir dibahas 

dalam pertemuan rutin PKK. Sepertihasil pengamatan langsung oleh 
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peneliti pada saat mengikuti kegiatan rutin PKK pada tanggal 7 April 

2013bertempat di kantor Kelurahan Kunir pukul 14:00-16:00 WIB 

kegiatan rutin PKK membahas tentang rancangan program kerja 

dengan membuat kegiatan yang diperlukan oleh desa sekaligus 

mempersiapkan lomba KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) 

tingkat provinsi setelah kemarin mendapat juara 1 tingkat kabupaten 

yang merupakan memanfaatan dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk 

kemajuan desa. Seperti yang diungkapkan oleh ketua PKK Desa Kunir 

Ibu mukholifah:“Setiap ada program kerja baru dalam kelompok PKK 

selalu dibahas pada saat pertemuan rutin kelompok PKK. Dengan 

tujuan  dapat diketahui oleh semua anggota kelompok PKK dan dapat 

dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama (wawancara tanggal 

24 Maret 2013)”. 

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu 

Mukholifah seperti di atas membuktikan bahwa dalam kegiatan PKK 

jika ada program kerja baru yang hendak dilaksanakan oleh PKK 

dibahas dalam agenda pertemuan rutin PKK karena ini merupakan 

tugas yang harus dilaksanakan oleh semua anggota tidak hanya oleh 

pengurus dalam kelompok PKK untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal. 

Dari uraian di atas, maka pengamalan sila III (Persatuan 

Indonesia) dalam kelompok PKK di Desa Kunir yaitu sebagai wujud 

cinta tanah air dan bangsa di dalam kelompok PKK mengadakan kerja 
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bakti bersih-bersih desa sebulan sekali, perayaan HUT RI oleh PKK 

setiap setahun sekali yang melibatkan semua anggota dalam kelompok 

PKK dan warga desa, dan daur ulang limbah plastik untuk dijadikan 

kerajinan. Sedangkan cinta tanah air dan bangsa yang dilakukan oleh 

masyarakat Desa Kunir yaitu menjaga kebersihan lingkungan dan 

memanfaatkan tanah persawahan untuk senantiasa diolah agar 

kesuburanya tetap terjaga. 

Selain nilai rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa nilai yang 

terkandung dalam sila III (Persatuan Indonesia) yaitu rasa bangga 

menjadi warga negara Indonesia.Hal ini dapat dilihat dengan kebiasaan 

ibu-ibu PKK dalam memakai batik, bahkan seragam PKK juga 

bermotif batik ini menunjukan bahwa semua anggota dalam kelompok 

PKK bangga memakai produk dalam negeri. 

Tidak hanya cinta kepada tanah air dan bangsa serta rasa 

bangga menjadi warga negara Indonesia saja.Melainkan juga 

memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang 

berBhinneka Tunggal Ika.Setiap kegiatan rutin anggota PKK memalai 

pakaian seragam PKK yaitu batik dengan motif berwarna orange, 

dengan bawahan bebas. Ada sanksi jika tiga kali berturut-turut tidak 

memakai seragam PKK pada saat pertemuan rutin kelompok PKK.Hal 

ini merupakan wujud untuk menciptakan kelompok PKK yang kompak 

kebersamaanya dan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah 

disepakati bersama. 
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d. Pengamalan sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan), di 

kelompok PKK dilakukan dalam bentuk kegiatan antara lain: 

Sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan) padahakikatnya adalah “rakyat” 

dengan awalan dan akhiran ke-an. Jadi sila kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah 

kesesuaian sifat-sifat dan keadaan dengan hakikat rakyat.Rakyat 

adalah keseluruhan orang/ warga yang hidup dalam lingkungan atau 

negara tertentu. 

Pengamalan sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) identik dengan 

demokrasi (dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat). Salah satu 

pengamalanya yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 

Dari hasil pengamatan langsung oleh peneliti ketika mengikuti 

pertemuan rutin kelompok  PKK tanggal 7 April 2013 melihat sendiri 

ketika Ibu Isminingsih sebagai wakil ketua PKK di Desa Kunir selesai 

mengisi forumada salah satu anggota yang mengajukan pertanyaan 

tentang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Dengan senang 

hati Ibu Isminingsih menjelaskan tentang KDRT (Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga) dan anggota dalam kelompok PKK yang lain memberi 

kesempatan kepada anggota yang bertanya tersebut. PKK di Desa 

Kunir memberikan kesempatan kepada semua anggota kelompok PKK 
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untuk menyampaikan usul atau saran yang membangun, demi 

kemajuan kelompok PKK dan semua anggota yang lain menanggapi 

dengan positif. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu 

Mukholifah bahwa:“Dalam kelompok PKK terbuka kesempatan bagi 

setiap anggota kelompok PKK untuk menyampaikan saran atau usul 

mereka yang sifatnya membangun kelompok PKK (wawancara tanggal 

24 Maret 2013)”. 

Menyampaikan saran atau usul harus mengutamakan 

kepentingan bersama, tidak hanya mengutamakan kepentingan 

pribadi.Usul atau saran harus adapat dipertanggung jawabkan dan 

apabila usul atau saran itu tidak diterima, tidak boleh marah dan harus 

tetap mendukung usul dan saran yang diterima dan disepakati bersama. 

Untuk dapat mengutamakan kepentingan umum, maka setiap 

masalah dalam kelompok PKK diselesaikan dengan cara musyawarah 

mufakat. Seperti yang peneliti amati ketika mengikuti pertemuan rutin 

kelompok PKK pada tanggal 7 April 2013 kelompok PKK membahas 

tentang rancangan program kerja dengan membuat kegiatan yang 

diperlukan oleh desa sekaligus mempersiapkan lomba KDRT tingkat 

provinsi setelah kemarin mendapat juara 1 tingkat kabupaten yang 

merupakan pemanfaatan dana ADD (Alokasi Dana Desa) untuk 

kemajuan desa. Untuk mempersiapkan lomba KDRT tingkat 

kabupaten dalam pertemuan kemarin ditentukan dengan cara 

musyawarah tentang kandidat sebagai perwakilan PKK, kemudian 



131 
 

diadakan voting sehingga dipilihlah Ibu Bahjatunnajwa dan Ibu Sri 

Atminarti sebagai perwakilan dari kelompok PKK di Desa Kunir untuk 

mengikuti lomba KDRT tingkat kabupaten. 

Selain itu musyawarah mufakat juga diterapkan dalam 

pergantian kepengurusan dalam kelompok PKKdengan harapan apa 

yang telah menjadi keputusan dapat dilaksanakan secara bijak sebagai 

wujud melaksanakan apa yang telah disepakati bersama dan keputusan 

tersebut dapat dipertanggung jawabkan.Hal ini sependapat dengan 

pendapat Ibu Sri Atminarti sebagai berikut: 

“Pergantian kepengurusan kelompok PKK melalui 

musyawarah mufakat.Musyawarah itu terlebih dahulu 

dilakukan oleh pengurus untuk menentukan kandidat calon 

pengurus, setelah diperoleh kandidatnya kemudian pengurus 

bersama anggota kelompok PKK melakukan musyawarah 

untuk menyatakan setuju atau tidak suka terhadap 

kepengurusan baru itu.Ketika semuanya setuju, maka hasil 

musyawarah telah mencapai kata mufakat, dengan ini 

kepengurusan yang baru sudah dapat berjalan secara sah 

(wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

 

Pergantian kepengurusan dalam kelompok PKK di Desa Kunir 

tidak ada ketentuan waktu kapan dilaksanakan, tetapi tetap menjunjung 

tinggi akan kepentingan bersama dengan menerapkan musyawarah 

mufakat dalam prosesnya. Seperti hasil wawancara peneliti kepada  

Ibu Mukholifah sebagai berikut: 

“Tidak ada ketentuan waktu berhubungan dengan pergantian 

kepengurusan karena kegiatan PKK adalah kegiatan sukarela 

dan jika ada ketentuan khusus tentang pergantian itu 

dikhawatirkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, tetapi 

dalam pergantian kepengurusan diadakan secara musyawarah 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 
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Setelah disepakati bersama, maka keputusan yang telah 

disahkan oleh ketua kelompok PKK di Desa Kunir harus dijalankan 

dan dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pihak yang 

terkait.Berdasarkan wawancara dengan ketua program kerja 2 Ibu 

Munifah mengungkapkan sebagai berikut: 

“Masing-masing ketua program kerja selalu melaksanakan 

tugasnya secara tanggung jawab dengan memberikan laporan 

pertanggung jawaban kepada Ketua PKK setiap selesai 

melaksanakan program kerjanya dan paling lama setiap tiga 

bulan sekali waktu diadakan pertemuan semua pengurus untuk 

evaluasi kepengurusan (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

 

Laporan yang disampaikan oleh masing-masing ketua pokja 

kepada ketua PKK tidak selalu berbentuk tulisan, tetapi  jugadapat 

secara lisan. Laporan ini merupakan bentuk adanya tanggung jawab 

dari program kerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing ketua 

pokja agar semua jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Dari uraian di atas, maka implementasi Nilai Pancasila sila IV 

(Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ 

perwakilan) dalam kelompok PKK di Desa Kunir yaitu adanya 

kesempatan dan kebebasan kepada semua anggota kelompok PKK 

untuk menyampaikan usul atau saran yang membangun, demi 

kemajuan kelompok PKK dan semua anggota yang lain menanggapi 

dengan positif dengan mengutamakan kepentingan bersama atau 

umum daripada kepentingan pribadi.Untuk itu dapat setiap masalah 

dalam kelompok PKK diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat 
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setelah disepakati bersama, maka harus disertai dengan adanya 

pertanggung jawaban. 

e. Pengamalan sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia), di kelompok PKK dilakukan dalam bentuk kegiatan 

antara lain: 

Makna sila V (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) 

adalah adil terhadap sesama yang dijiwai oleh adil terhadap diri sendiri 

serta adil terhadap Tuhan dan adil terhadap orang lain yang berada 

dalam suatu kelompok yang menjadi warga Negara Indonesia.  

Pancasila dibuat untuk mengatur masyarakat sesuai dengan 

sila-sila dan norma-norma di dalam berkehidupan sosial. Pancasila 

disini berfungsi untuk mengatur dan menyelaraskan kehidupan 

bermasyarakat, agar kehidupan bermasyarakat di Indonesia dapat 

rukun, memiliki semangat gotong royong, dan kebersamaan yang kuat, 

Pancasila mempunyai tujuan untuk menyatukan bangsa Indonesia yang 

terdiri dari banyak suku, agama, budaya, bahasa dalam satu wadah 

kerukunan dan perdamaian. 

Dalam kelompok PKK pengamalan sila V (Keadilan Sosial 

Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) diterapkan dengantidak ada pemisahan 

tempat duduk dalam kegiatan rutin kelompok PKK di Desa 

Kunir.Seperti  hasilpengamatan yang peneliti lakukan  saat mengikuti 

kegiatan rutin kelompok PKK tidak ada pemisahan tempat duduk 

semua sama-rata tidak dibeda-bedakan. Terkecuali pembicara biasa 
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diisi oleh Ibu Mukholifah ketua PKK dan Ibu Isminingsih wakil ketua 

PKK ditempatkan di depan sehingga penyampaian pesan dapat 

diterima dengan jelas oleh semua anggota dalam kelompok PKK. 

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Bahjatunnajwa salah satu 

anggota dalam kelompok PKK di Desa Kunir sebagai berikut:”Posisi 

tempat duduk dalam kegiatan kelompok PKK di Desa Kunir semuanya 

disamaratakan. Kecuali pengisi acara memang di depan tempatnya 

(wawancara Tanggal 26 Maret 2013)”. 

Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Ibu 

Tutik sebagai berikut:”Setiap mengikuti kegiatan PKK terkadang saya 

duduk di depan kadang juga duduk di belakang. Jika datang terlambat 

biasnaya saya duduk di belakang soalnya yang di depan sudah penuh 

tempat duduknya (wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

Ini merupakan usaha kelompok PKK di Desa Kunir dalam 

mengembangkan sikap adil terhadap sesama anggota kelompok PKK 

menjaga keseimbangan, keserasian, antara hak dan kewajiban serta 

menghormati hak-hak anggota.Sehingga terbentuklah sikap solidaritas 

di antara anggota-anggota kelompok PKK. 

Selain mengembangkan sikap adil dalam kelompok PKK 

pengamalan sila V (Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) 

juga diwujudkan dengan pola hidup hemat atau tidak bersifat 

boros.Dalam kelompok PKK terdapat program kerja tentang 

penyuluhan manfaat menabung dari kelompok PKK itu sendiri tidak 
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melibatkan pihak lain (perbankan).Menabung adalah salah satu wujud 

penerapan pola hidup hemat dalam kehidupan sehari-hari.Hal ini 

sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Sri Utami tentang 

penyuluhan menabung sebagai berikut:Dalam kegiatan rutin kelompok 

PKK pernah diadakan   penyuluhan tentang manfaat menabung yang 

disampaikan oleh Ibu Mukholifah sebagai ketua PKK di Desa Kunir 

(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mukholifah 

sebagai berikut:Penyuluhan menabung menjadi salah satu program 

dalam kelompok PKK karena menabung melatih hidup sederhana, 

tidak boros dan hidup tidak berlebihan atau bergaya hidup mewah 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Dari hasil pengamatan peneliti selama di Desa Kunir terlihat 

gaya hidup mereka sangat sederhana tidak berlebih-lebihan. Mungkin 

hal ini sebagai wujud jika program kerja berupa penyuluhan menabung 

sudah mulai diterapkan dalam keseharian mereka. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Mahmudah selaku ketua Pokja empat telah 

menerapkan pola hidup hemat dalam keluarganya 

“Dalam kelompok PKK pernah diberikan penyuluhan tentang 

manfaat menabung.Jadi ini semua menjadi masukan bagi saya 

untuk menerapkan pola hidup hemat salah satunya dengan 

menabung.Dan keluarga saya memilih menabung di bank 

karena dirasa aman daripada menabung di rumah.Tidak hanya 

saya bahkan keluarga saya juga merasakan manfaat menabung 

itu sendiri (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 
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Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu 

Rohiyati sebagai berikut:”Pola hidup hemat yang saya terapkan kepada 

keluarga tidak menekankan pada menabung. Tetapi dengan cara 

mengatur pengeluaran sesederhana mungkin, lebih mengutamakan 

mana yang menjadi kepentingan pokok (wawancara tanggal 25 Maret 

2013)”. 

Pelaksanaan pola hidup hemat tidak hanya ditekankan dalam 

praktek kehidupan mereka sehari-hari tetapi juga dalam pelaksanaan 

kegiatan rutin PKK setiap bulan.Dari hasil penelitian menunjukan jenis 

konsumsi yang diberikan untuk semua anggota dalam kelompok PKK 

di Desa Kunir sangat sederhana yang penting dapat mencukupi semua 

anggota yang hadir.Karena ada himbauan atau peraturan khusus 

tentang bentuk dan jenis pelaksanaan kegiatan agar tidak 

berlebihan.Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mukholifah sebagai 

ketua PKK di Desa Kunir sebagai berikut:”Kelompok PKK 

mengutamakan kesederhanaan untuk menghindari sifat berlebihan 

setiap kegiatan rutin dari PKK mengeluarkan uang 100.000 rupiah 

untuk konsumsi dan semua berhubungan dengan kelancaran kegiatan 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Dari uraian di atas, maka implementasi Nilai Pancasila sila V 

(Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir yaitu mengembangkan sikap adil  tidak ada 

pemisahan tempat duduk dalam kegiatan rutin kelompok PKK di Desa 
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Kunir. Semua sama-rata tidak dibeda-bedakan kecuali pembicara yaitu 

Ibu Mukholifah ketua PKK dan Ibu Isminingsing wakil ketua PKK 

ditempatkan di depan sehingga penyampaian pesan dapat diterima 

dengan jelas oleh semua anggota dalam kelompok PKK. 

Selain sikap adil dalam kelompok PKK pengamalan sila V 

(Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) juga diwujudkan 

dengan pola hidup hemat atau tidak bersifat boros baik dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam pelaksanaan setiap kegiatan 

dalam kelompok PKK. Hal ini dilakukan dengan cara adanya 

penyuluhan dan himbauan khusus dari pihak PKK tentang pentingnya 

hidup hemat. 

3. Siapa Saja yang Terlibat atau Berpengaruh Dalam Implementasi 

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir 

Untuk mengetahui siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam 

implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa dapat 

dilihat dari berbagai sudut pandang sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Tugas 

Secara formal susunan kepengurusan kelompok PKK di Desa 

Kunir sama dengan susunan kepengurusan PKK di daerah-daerah lain 

yaitu ketua,wakil, sekretaris, bendahara, ketua masing-masing pokja 

dan anggota. Dari hasil wawancara peneliti kepada Ibu Mukholifah 

sebagai ketua PKK di Desa Kunir struktur kepengurusan kelompok 

PKK sebagai berikut:”Struktur kepengurusan dalam kelompok PKK di 
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Desa Kunir adalah Donatur, Ketua PKK, Wakil Ketua PKK, 

Sekretaris, Bendahara, Ketua masing-masing Pokja (I,II,III,IV) dan 

anggota (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Dari hasil penelitian menunjukanbahwa kegiatan PKK di Desa 

Kunir tidak hanya melibatkan para pengurus dan anggota dalam 

kelompok PKK, tetapi juga melibatkan semua warga masyarakat desa 

(warga masyarakat, tokoh masyarakat, serta pemerintah desa). Hal ini 

diharapkan mampu bekerja samadengan maksimal dalam 

mensukseskan program kerja yang ada dalam kelompok PKK. Bahkan 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir ada sebutan donatur yaitu pihak 

yang memberikan bantuan dana di sini adalah dana dari desa yang 

diwakilkan oleh Kepala Desa memberikan sumbangan yaitu danadari 

tanah desa (bengkok desa). 

Dari hasil penelitian terlihat pula apa yang seharusnya tugas 

pengurus seperti yang disampaikan di atas ketua PKK adalah pengerus 

yang berperan penting demi kemajuan PKK. Hal ini dikarenakan ketua 

adalah sebagai pemimpin pelaksanaan tugas masing-masing pengurus 

dan fungsi TP. PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, 

Desa/Kelurahan, tetapi dalam kenyataanya ketua PKK di Desa Kunir 

tidak bekerja sesuai dengan tugasnya melainkan semua tugas ketua 

dikerjakan oleh wakil ketua di sini adalah Ibu Isminingsih dan juga 

sebagai istri dari Sekretaris desa di Desa Kunir. 
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Untuk mengatasi hambatan ini kelompok PKK di Desa Kunir 

mengadakan evaluasi kepengurusan.Evaluasi ini dilakukan setiap tiga 

bulan sekali disertai dengan pertanggung jawaban atas pelaksanaan 

program kerja yang telah dilaksanakan oleh masing-masing ketua 

Pokja.Evaluasi ini diikuti oleh semua pengurus dalam kelompok PKK 

di Desa Kunir.Seperti hasil wawancara peneliti dengan Ibu Isminingsih 

sebagai wakil ketua PKK sebagai berikut: 

“Setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan rutin para 

pengurus untuk membahas pertanggung jawaban dari program 

kerja yang telah dilaksanakan sekaligus mengadakan evaluasi 

kepengurusan demi mendapatkan hasil yang maksimal demi 

kebaikan bersama (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Dari uraian di atas terkait tentang siapa yang terlibat atau 

berpengaruh terhadap implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir dari aspek pelaksanaan tugas PKK Desa 

Kunir mempunyai struktur kepengurusan yang secara formal tidak 

berbeda dengan PKK di daerah lain yaitu adanya ketua PKK, wakil 

ketua PKK,sekretaris, bendahara, Ketua masing-masing Pokja, anggota 

dan melibatkan masyarakat desa yang diwakilkan oleh Kepala Desa 

sebagai donatur. 

Dalam praktek nyata pengurus tidak sepenuhnya melaksanakan 

tugasnya.Dalam kelompok PKK di Desa Kunir yaitu ketua PKK tidak 

bekerja sepenuhnya sebagai ketua.Semua tugas dilaksanakan dan 

dikerjakan oleh wakil ketua PKK.Tetapi ini tidak menjadi faktor 

penghambat pelaksanaan program kerja PKK yang sesuai dengan 
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tujuan awal yaitu mensejahterakan keluarga. Untuk mengatasi 

kekurangan ini setiap tiga bulan sekali di dalam kelompok PKK di 

Desa Kunir diadakan pertemuan rutin para pengurus PKKdengan 

tujuan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas disertai dengan 

pertanggung jawaban atas program kerja yang telah mereka 

laksanakan. 

b. Hubungan antara kelompok PKK dengan masyarakat 

Program kerja kerja yang ada dalam kelompok PKK tidak akan 

terwujud jika tidak ada kerja sama yang baik antara masyarakat. 

Karena semua program kerja tersebut secara nyatanya diterapkan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Dari hasil penelitian menunjukan 

hubungan antara warga desa yang satu dengan warga desa yang lain 

hidup berdampingan dengan rukun tidak ada konflik di antara mereka. 

Masyarakat sangat mendukung kesuksesan program kerja yang 

dilaksanakan oleh kelompok PKK. 

Berdasarkan wawancarapeneliti dengan Ibu Alqomah selaku 

anggota PKK sebagai berikut: 

“Posyandu diadakan sebulan sekali di rumah anggota dalam 

kelompok PKK secara bergantian.Saya sengat senang sekali 

dengan adanya posyandu karena melalui posyandu kita dapat 

mengetahui pertumbuhan dan kesehatan anak.Pada saat 

kegiatan posyandu tersebut ada arisan sejumlah Rp 1000 per 

anak (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

 

Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu 

Trias yang juga anggota dalam kelompok PKK sekaligus sebagai bidan 

yang ada di Desa Kunir sebagai berikut: 
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“Posyandu diadakan setiap sebulan sekali setiap awal atau 

pertengahan bulan.Hal ini karena Desa Kunir termasuk desa 

yang cukup luas terdiri dari 7 dusun jadi pelaksanaannya dibagi 

menjadi dua kali.Pada saat kegiatan posyandu tersebut ada 

arisan sejumlah Rp 1000 per anak.Di posyandu tersebut juga 

diberikan vitamin untuk anak-anak, witamin itu dibagikan 

secara sukarela dan tidak membayar (wawancara tanggal 24 

Maret 2013).” 

   

Dukungan dengan bentuk kerja sama yang baik antara warga 

desa dengan kelompok PKK di Desa Kunir juga diungkapkan oleh 

Bapak Munirudin sebagai Kepala Desa Kunir sebagai berikut: 

“Sebagai pemimpin di Desa Kunir saya mendukung setiap 

kegiatan desa yang bersifat positif salah satunya adalah PKK 

setidaknya memberikan pengetahuan dan pengalaman yang 

berbeda kepada ibu-ibu disela-sela kesibukan sebagai ibu 

rumah tangga (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Hal ini sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu 

Isminingsih sebagai wakil ketua PKK Desa Kunir sebagai 

berikut:”Terlaksanakanya program-program dalam kelompok PKK 

karena adanya kerja sama yang utuh di antara anggota dan masyarakat 

desa. Salah satunya adanya dana dari desa yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa sebagai wakil rakyat (wawancara tanggal 24 Maret 

2013)”. 

Dari uraian di atas terkait siapa yang terlibat atau berpengaruh 

dalam implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir dari aspek hubungan antara kelompok PKK dengan masyarakat 

sangat baik.Masyarakat mendukung setiap kegiatan pelaksanaan 

program kerja PKK di Desa Kunir.Hal ini terlihat dengan mereka tetap 

hidup berdampingan rukun tidak ada konflik di antara mereka serta 
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adanya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam program kerja 

dalam kelompok PKK.Misalnya program posyandu yang diadakan 

kelompok PKK bekerja sama dengan bidan setempat yang diadakan 

sebulan sekali. 

c. Peran tokoh masyarakat 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran tokoh 

masyarakat misalnya ulama, pemerintah desa sangat berpengaruh 

dalam kehidupan bermasyarat di Desa Kunir.Tokoh masyarakat yang 

baik adalah yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-

hari.Seperti slogannya “Demak Kota Wali” kegiatan keagamaan sangat 

berperan penting dalam kehidupan masyarakat.Di Desa Kunir terlihat 

setiap seminggu sekali sehabis solat isyak diadakan pengajian bersama 

oleh ulama setempat. Tidak hanya peran ulama yang penting tetapi 

peran pemerintah desa yang baik akan disegani sebagai pemimpin di 

desa tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara saya dengan Ibu 

Tutik sebagai berikut:”Dalam kehidupan bermasyarakat peran tokoh 

masyarakat sangat penting. Di sini mereka dijadikan teladan dalam 

kehidupan bermasyarakat(wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

Ibu Alqomah juga berpendapat tentang peran tokoh masyarakat 

dalam kehidupan sehari-hari: 

“Peran tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sangat 

penting sekali.Hal ini terlihat seperti kebiasaan warga Dusun 

Kunir Kidul setiap seminggu sekali dilakukan pengajian 

bersama-sama ibu-ibu.Salah satu kegiatan yang positif seperti 

ini yang harus tetap ada dalam masyarakat (wawancara tanggal 

26 Maret 2013)”. 
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Dari uraian di atas terkait siapa yang terlibat atau berpengaruh 

dalam implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir dari aspek peran tokoh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari 

sangatlah penting.Dengan hal seperti ini maka tokoh masyarakat harus 

dapat bertindak positif mendukung semua kegiatan yang dapat 

membawa dampak positif pula demi kemajuan desa. 

4. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pengamalan Nilai-

nilai Pancasila dalam Kegiatan PKK Desa Kunir 

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir.Faktor-faktor ini bisa berasal dari keluarga, masyarakat dan 

pemerintah desa. Untuk mendapat perincian faktor-faktor tersebut maka di 

bawah ini akan sampaikan dari beberapa sudut pandang sebagai berikut: 

a. Faktor internal kelompok PKK 

Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan 

kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan 

mempunyai tujuan bersama.Individu sebagai makhluk sosial tidak bisa 

dihindarkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial 

yang dijalin. Dilain pihak individu juga tidak dapat lepas dari situasi 

tempat ia berada dan situasi ini sangat berpengaruh terhadap kelompok 

yang terbentuk akibat situasi tersebut. Dalam hubungan dengan 

kelompok akan diuraikan berikut ini: 
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1) Kepemimpinan kelompok 

Setiap lembaga memerlukan kerjasama antar manusia 

menyadari bahwa masalah yang utama adalah masalah 

kepemimpinan.Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan 

seseorang sebagai anugrah Tuhan.Karena itu dicarilah orang yang 

mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat 

suksesnya seorang pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah 

kepemimpinan itu dipandang sebagai suatu fungsi, bukan  sebagai 

kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. 

Dari hasil penelitian menunjukan bahwa ketua dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir dalam prakteknya tidak 

menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi tugasnya. Semua tugas 

dilaksanakan oleh wakil ketua, tetapi setiap tiga bulan sekali ada 

evaluasi kepengurusan disertai dengan laporan pelaksanaan 

program kerja oleh masing-masing ketua program kerja.Hal ini 

dilakukan untuk mengetahui kinerja para pengurus dan hasil 

pelaksanaan program kerja yang jelas pertanggungjawabanya. 

Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentang kepemimpinan di dalamnya yaitu 

ketua dalam kelompok PKK di Desa Kunir dalam prakteknya tidak 

menjalankan sepenuhnya apa yang menjadi tugasnya. Semua tugas 

dilaksanakan oleh wakil ketua.Setiap tiga bulan sekali dalam 
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kelompok PKK ada evaluasi kepengurusan yang disertai dengan 

laporan pelaksanaan program kerja oleh masing-masing ketua 

program kerja.Hal ini dilakukan untuk mengetahui kinerja para 

pengurus dan pelaksanaan program kerja yang dapat 

dipertanggungjawaban. 

2) Hubungan antara sesama anggota dalam kelompok PKK 

 Dari hasil pengamatan oleh peneliti  tanggal 7 April 2013 

pada saat mengikuti kegiatan rutin kelompok PKK semua anggota 

dalam kelompok PKK terlihat kompak rapi dengan mengenakan 

seragam PKK bermotif batik. Di antara mereka juga tidak ada 

pemisahan kelompok-kelompok semua membaur menjadi satu 

tanpa ada konflik yang terlihat di antara mereka.Jadi hubungan 

antara sesama anggota dalam kelompok PKK rukun tidak ada 

konflik di antara mereka. 

 Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentang hubungan antara sesama anggota 

dalam kelompok PKK yaitu antara sesama anggota dalam 

kelompok PKK rukun tidak ada konflik di antara mereka. 

3) Cara perekrutan anggota dalam kelompok PKK 

 Tidak ada kriteria khusus dalam perekrutan anggota dalam 

kelompok PKK.Hal ini dikarenakan kegiatan PKK adalah kegiatan 

yang bersifat sukarela dan tidak memaksakan kepada ibu-ibu untuk 



146 
 

mengikuti kegiatan tersebut.Jadi setiap orang diperbolehkan untuk 

ikut di dalamnya.Tetapi untuk perekrutan kepengurusan diperlukan 

musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan semua anggota dalam 

kelompok PKK. 

 Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Mukholifah selaku 

ketua PKK di Desa Kunir bahwa tidak ada ketentuan waktu  dalam 

pergantian kepengurusan dalam kelompok PKK di Desa Kunir.  

Pergantian kepengurusan dilakukan untuk memberi kesempatan 

kepada semua anggota untuk dapat menjadi pengurus kelompok 

PKK. Sehingga anggota PKK mempunyai kesempatan yang sama 

dan memperoleh haknya untuk menjadi pengurus kelompok 

PKK.Hal ini sependapat dengan pendapat Ibu Sri Atminarti 

sebagai berikut: 

“Pergantian kepengurusan kelompok PKK melalui 

musyawarah mufakat.Musyawarah itu terlebih dahulu 

dilakukan oleh pengurus untuk menentukan kandidat calon 

pengurus, setelah diperoleh kandidatnya kemudian 

pengurus bersama anggota kelompok PKK melakukan 

musyawarah untuk menyatakan setuju atau tidak suka 

terhadap kepengurusan baru itu.Ketika semuanya setuju, 

maka hasil musyawarah telah mencapai kata mufakat, 

dengan ini kepengurusan yang baru sudah dapat berjalan 

secara sah (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

 

 Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentangcara perekrutan anggota dalam 

kelompok PKK  adalah tidak ada ketentuan khusus semua orang 
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boleh mengikuti kegiatan PKK. Untuk perekrutan kepengurusan 

dalam kelompok PKK dilakukan dengan musyawarah mufakat. 

b. Faktor eksternal kelompok  PKK 

Suasana dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga 

maupun dalam masyarakat sangat perperan penting terhadap 

implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok PKK di Desa 

Kunir. Suasana di luar kelompok PKK dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Dukungan dari keluarga dan masyarakat 

 Keluarga adalah tempat yang pertama dan utama dimana 

seorang ibu berinteraksi sebelum ke masyarakat.Keluarga juga 

berperan dalam pengimplementasianNilai-nilai Pancasila dalam 

kelompok PKK yaitu dengan pemberian kesempatan dan izin 

kepada ibu untuk mengikuti kegiatan yang bersifat positif.Dari 

hasil wawancara saya kepada Bapak Sami’an suami dari Ibu 

Zuripah salah satu anggota dalam kelompok PKK tentang 

keikutsertaan ibu dalam kegiatan PKK adalah sebagai 

berikut:”Saya sangat mendukung dengan keikutsertaan ibu dalam 

mengikuti kegiatan PKK. Setidaknya mengisi waktu ibu dengan 

hal yang positif bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang lain 

(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

 Sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak 

Narno suami dari Ibu Darmini salah satu anggota dari kelompok 
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PKK sebagai berikut:”Saya sangat setuju dengan kuikutsertaan ibu 

dalam kegiatan PKK karena PKK memberikan pengetahuan dan 

pengalaman yang manfaat bagi ibu (wawancara tanggal 25 Maret 

2013)”. 

 Hal ini didukung dengan adanya pernyataan yang 

disampaikan oleh Bapak Munirudin sebagai Kepala Desa Kunir 

sebagai berikut:”Selama kegiatan PKK tersebut membawa dampak 

yang positif bagi warga di Desa Kunir saya sangat mendukung 

kegiatan itu (wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

 Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentang dukungan dari keluarga dan 

masyarakat mengenaikeikutsertaan ibu dalam mengikuti kegiatan 

PKK mendapat dukungan baik dari keluarga dan masyarakat. 

2) Pandangan tentang kegiatan PKK 

Dari hasil penelitian menunjukan sebagian besar 

masyarakat di Desa Kunir menyebutkan tentang kegiatan PKK 

adalah kegiatan yang dilakukan setiap sebulan sekali yang diikuti 

oleh ibu-ibu rumah tangga yang disertai dengan kegiatan arisan 

semata. Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Sapuan 

selakuBayan Dusun Kunir Kidul sebagai berikut:”Kegiatan yang 

dilakukan sebulan sekali oleh ibu-ibu masyarakat desa yang 

disertai dengan arisan(wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 
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Manfaat mengikuti kegiatan PKK yang keluarga, 

masyarakat dan Pemerintah Desa ketahui adalah sebagai berikut: 

a) Keluarga 

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suyoto Suami 

dari Ibu Isminingsih selaku wakil ketua PKK di Desa Kunir 

mengungkapkan manfaat mengikuti kegiatan PKK 

adalah:”Dapat bersilahturahmi dengan ibu-ibu yang lain dan 

dapat menambah pengalaman dan pengetahuan baru dari semua 

program dan aturan yang ada di dalam kelompok PKK 

(wawancara tanggal 24 Maret 2013)”. 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andi Sutrimo 

suami dari Ibu Sri Utami salah satu anggota dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir sebagai berikut:”Melatih ibu-ibu di Desa 

Kunir bagaimana cara berorganisasi, menghargai pendapat 

orang lain dan bertanggung jawab atas tugas yang diembannya 

(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

b) Masayarakat 

Dari hasil observasi langsung yang saya lakukan di 

Desa Kunir manfaat kegiatan PKK yang masyarakat ketahui 

adalah menciptakan kerukunan dan kebersamaan di antara 

sesama anggota masyarakat. Selain itu adanya kegiatan untuk 

memajukan desa agar dapat bersaing dengan desa lain. 
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c) Pemerintah Desa 

Dari hasil wawancara saya dengan Bapak Suyoto 

sebagai Sekretaris desa Di Desa Kunir tentang manfaat PKK 

bagi kemajuan desa: 

“Setidaknya PKK telah memberikan pengalaman dan 

pendidikan kepada ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi 

seorang ibu rumah tangga yang baik sehingga dapat 

tercapai kesejahteraan keluarga dan ini merupakan faktor 

pendukung juga dalam kemajuan desa (wawancara 

tanggal 24 Maret 2013)”. 

 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Jafar Sodiq 

selaku Ketua Dusun Kunir Kidul sebagai berikut:Salah satu 

program kerja dalam PKK yaitu kegiatan Posyandu rutin setiap 

sebulan sekali. Ini merupakan usaha untuk bagaimana sejak 

dini menerapkan pola hidup terhadap generasi penerus 

(wawancara tanggal 25 Maret 2013)”. 

 Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir mengenai pandangan tentang kegiatan PKK 

yaitusuatu kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu yang dilakukan setiap 

sebulan sekali sekedar kegiatan arisan bersama semata. 

 Kegiatan PKK juga membawa manfaat diantaranya 

memberikan pengetahuan dan pengalaman baru tentang bagaimana 

cara berorganisasi, menciptakan kerukunan dan kebersamaan di 

antara sesama, serta menjalin silaturahmi. 
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3) Perbedaan yang terlihat sebelum dan sesudah ibu mengikuti 

kegiatan PKK 

Pendapat antara keluarga yang satu dengan lain ada yang 

sama ada yang berbeda. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak 

Amirin suami dari Ibu Munifah selaku ketua pokja II berpendapat 

sebagai berikut:”Setelah ibu mengikuti kegiatan PKK olahan 

masakan sehari-hari lebih berkreasi (wawancara tanggal 26 Maret 

2013)”. 

Pendapat lain juga diungkapkan oleh Bapak Sa’dun suami 

dari Ibu Mahmudah selaku ketua pokja 4 sebagai berikut:”Setelah 

ibu mengikuti kegiatan PKK pengeluaran rumah tangga semakin 

terperinci dengan baik. Pola hidup hemat dan sederhana yang 

mulai tampak (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

Selain itu Bapak Ahmad Mudhofir suami dari Ibu Rohiyati 

sebagai salah satu anggota dalam kelompok PKK juga berpendapat 

bahwa:”Setelah ibu mengikuti kegiatan PKK kebersihan, tatanan 

serta keasrian lingkungan rumah menjadi semakin rapi dan indah 

dipandang mata (wawancara tanggal 26 Maret 2013)”. 

Dari uraian di atas terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentang perbedaan yang terlihat sebelum dan 

sesudah ibu mengikuti kegiatan PKK.Hal ini disampaikan oleh 

keluaraga karena keluarga adalah tempat yang pertama dimana ibu 
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melakukan interaksi sebelum terjun dalam masyarakat. 

Perbedaanya yaitu kreasi masakan, penerapan pola hidup hemat, 

kesadaran akan kebersihan lingkungan. 
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B. Pembahasan 

Pancasila mengandung nilai-nilai yang hakiki, yang di dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diberi kedudukan sebagai dasar 

negara. Dasar Negara tidak akan mempunyai makna jika kita sebagai 

pendukungnya tidak mampu untuk melaksanakannya atau mengamalkannya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Di masa sekarang ini, nilai-nilai luhur Pancasila tampaknya sudah 

banyak ditinggalkan.Banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi di mana-mana.Hal ini tentu sangatlah mengkhawatirkan di mana 

Pancasila sudah tidak menjadi sesuatu yang dianggap penting.Pancasila 

sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, 

memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang telah dijelaskan dalam 

Pembukaan UUD 1945.Tanpa Pancasila, masyarakat nasional kita tidak akan 

pernah mencapai kekukuhan seperti yang kita miliki sekarang ini. 

Pada dasarnya Pancasila sudah ada dan sudah diamalkan tetapi masih 

dirasa pengamalanya kurang merata.Itulah sebabnya ada bermacam-macam 

usaha untuk lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila, sehingga 

pengamalanya membudaya, menjadi satu dengan kebiasaan dan kehidupan 

sehari-hari.Dengan demikian dapatlah disebut bahwa Pancasila sudah dapat 

mendarah daging ke dalam tubuh manusia. 

Dari hasil penelitian terhadap informan baik ibu-ibu kelompok PKK di 

Desa Kunir, keluarga dari kelompok PKK, masyarakat, pemerintah desa, 

kemudian dengan mengumpulkan data, arsip dan dokumen dari kelompok 
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PKK di Desa Kunir dan desa, maka diperoleh informasi dan pembahasan 

tentang pengamalan Nilai-nilai Pancasila sebagai berikut. 

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kegiatan yang Dilakukan 

oleh Ibu-Ibu Kelompok PKK di Desa Kunir. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa kegiatan yang 

dilakukan oleh ibu-ibu kelompok PKK di Desa Kunir mencerminkan 

pengamalan Nilai-nilai Pancasila dari sila I sampai sila V. Hal ini 

diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program kerja yang ada di dalam 

kelompok PKK yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila (nilai ketuhanan, 

nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan) serta 

tata cara bergaul dalam kelompok PKK yang mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila. 

 Mengimplementasikan Nilai-nilai Pancasila bagi ibu-ibu kelompok 

PKK merupakan hal yang tidak sulit, karena kegiatanyang ada dalam 

kelompok PKK mengandung nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dari 

sila I sampai dengan sila V. Hal ini sependapat dengan apa yang 

dikemukakan oleh Kaelan (2002: 252) dimana pelaksanaan Pancasila 

secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, 

perseorangan termasuk pada penyelenggaraan negara dalam hidup 

bersama yaitu berbangsa dan bernegara. 

 Pengamalan kegiatanyang ada di kelompok PKK tersebut oleh ibu-

ibu anggota kelompok PKK dilaksanakan secara sukarela, atas kemauan 

mereka sendiri, dan tanpa adanya unsur paksaan dalam melaksanakan 
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kegiatan-kegiatan tersebut.Hal ini selaras dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Soemasdi (1992:75-76), bahwa titik tolak penghayatan 

Pancasila adalah kemauan serta kemampuan manusia Indonesia dalam 

mengendalikan diri serta kepentingannya agar dapat memenuhi 

kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Untuk menjadi manusia 

Pancasila yaitu dengan: a) tidak akan menitik-beratkan kepada 

kepentingan diri sendiri/pribadi saja, tetapi ada rasa kesadaran bahwa 

dirinya merupakan makhluk sosial di dalam kehidupan masyarakat, b) 

Sehingga kewajibannya terhadap masyarakat harusdiutamakan dari 

kepentingan pribadi. 

 Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ibu-ibu kelompok PKK di 

dalamnya mengandung nilai-nilaiPancasila yang merupakan jiwa luhur 

bangsa Indonesia, kemudian diamalkan oleh ibu-ibu kelompok PKK baik 

dalam berhubungan dengan sesama anggota maupun dalam kehidupan 

sehari-hari, sebagai kepribadiaan hidup. Nilai-nilai tersebut kemudian 

diyakini kebenarannya sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat. 

 Sila I Pancasila sebagai dasar falsafah negara adalah “Ketuhanan 

Yang Maha Esa”. Sebagai dasar negara, maka sila tersebut merupakan 

sumber nilai, dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan 

negara, baik yang bersifat material maupun spiritual. Dengan kata 

lainbahwa segala aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan 

hakikat nilai-nilai yang berasal dariTuhan baik material maupun spiritual. 

Bilamana dirinci masalah-masalah yang menyangkut penyelenggaraan 
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negara dalam arti material antara lain, bentuk negara, tujuan negara, tertib 

hukum, dan sistem negara. Adapun yang bersifat spiritual antara lain 

moral agama dan moral penyelenggara negara. 

 Sila I (Ketuhanan Yang Maha Esa) yang dilaksanakan dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir mengandung nilai-nilai yang akan dicapai 

yaitu mewujudkan kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, saling menghormati kebebasan menjalankan dan memeluk agama 

sesuai dengan kenyakinan, dan saling menghormati dan bekerja sama antar 

umat beragama. 

 Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila I (Ketuhanan Yang Maha 

Esa) dalam kegiatan PKK di Desa Kunir yaitu setiap kegiatan rutin 

kelompok PKK selalu diawali dengan mengucapkan salam. Kegiatan 

mengucapkan salam itu selalu dilakukan bahkan sudah membudaya dalam 

keseharian mereka. Setelah mengucapkan salam untuk kelancaran dan 

keberkahan dalam kegiatan biasanya didahului dan diakhiri dengan 

berdo’a bersama.Kaelan & Achmad Zubaidi (2010:21) nilai religius yang 

merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini 

bersumber kepada keprcayaan atau keyakinan manusia. 

 Di antara sesama anggota dalam kelompok PKK juga terlihat 

dengan tidak adanya sesuatu yang mendasari pembagian kelompok kerja 

dalam PKK.  Hal ini dilakukan dengan tujuan tidak adanya unsur paksaan 

dalam kegiatan PKK, karena  kelompok PKK adalah suatu lembaga 

masyarakat yang tidak mewajibkan ibu-ibu dalam suatu masyarakat 
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tersebut untuk menjadi anggotanya, keikutsertaan ini bersifat sukarela. Hal 

ini dilakukan agar masing-masing pengurus bertanggung jawab seperti apa 

yang akan dicapai dari program kerja tersebut.Hal ini sependapat dengan 

apa yang dikemukakan oleh Suseno (1987) dalam Kaelan (2002: 133-134), 

bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai etika adalah suatu ilmu 

yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu 

ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang 

bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Etika umum 

mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan 

manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam 

hubunganya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. 

 Kelompok PKK juga menunjukan sikap saling menghormati antar 

pemeluk agama. Hal ini terlihat dalam setiap kegiatan kelompok PKK 

selalu diakhiri sebelum solat maghrib dengan tujuan agar tidak 

mengganggu mereka yang akan beribadah memenuhi perintah Tuhan. 

Untuk mempererat silaturahmi di antara mereka setiap seminggu setelah 

Hari Raya Idul Fitri kelompok PKK di Desa Kunir mempunyai agenda 

rutin yaitu mengadakan Halal Bhihalah bersama semua anggota dalam 

kelompok PKK. 

  Semua anggota dalam kelompok PKK beragama Islam tetapi 

kebiasaan memberikan ucapan selamat hari raya tetap dilaksanakan dalam 

kehidupan sehari-hari tanpa memandang perbedaan agama di antara 

mereka.Ini menunjukan sikap saling menghormati antar pemeluk agama 
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yang satu dengan yang lain. Hal ini sependapat dengan apa yang 

diungkapkan oleh Suhadi (1980) dalam Daroeso (1989:24) Pancasila 

mempunyai kedudukan sebagai, bahwa Pancasila sebagai pengatur, 

pengisi, serta pengarah  hubungan orang dan bangsa Indonesia terhadap 

pribadi (jiwa) sendiri, terhadap sesama manusia dan bangsa, terhadap 

Tuhan, terhadap pemilikan material (benda) dan terhadap alam semesta. 

 Dengan adanya kegiatan di atas diharapkan mampu mempererat 

persahabatan, persaudaraan di antara anggota kelompok PKK di Desa 

Kunir dan membina kerukunan di antara kelompok tersebut.Sehingga 

mereka dapat hidup rukun, selaras, serasi, dan seimbang dengan 

masyarakat sekitar. Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh 

Notonagoro dalam Kelan (2002:126), bahwa nilai vital, yaitu segala 

sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau 

aktivitas. 

 Sila ke II (Kemanusiaan yang adil dan beradab) yang dilaksanakan 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir juga mengandung nilai-nilai yang 

akan dicapai yaitu merupakan kegiatan kemanusiaan, mengakui persamaan 

hak dan kewajiban bersama sesama manusia, sikap saling mencintai 

sesama manusia. 

 Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila II (Kemanusiaan yang adil 

dan beradab) dalam kegiatan PKK di Desa Kunir yaitu adanya sikap saling 

membantu apabila ada orang yang terkena musibah (bencana alam, sakit) 

dengan tujuan untuk membantu meringankan beban yang dialami oleh 
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korban. Jenis bantuan yang kelompok PKK berikan biasanya dalam bentuk 

materi yang didapat dari iuran semua anggota dalam kelompok PKK dan 

warga desa.Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Kaelan 

& Achmad Zubaidi (2010:21), bahwa nilai kebaikan atau nilai moral 

adalah nilai yang bersumber pada unsur kehendak (will,wollen,karsa) 

manusia. 

 Selain saling membantu di antara sesama dalam kelompok PKK 

juga mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia 

tidak ada pemaksaan kepada anggota untuk menjadi pengurus dalam 

kelompok PKK.Sikap saling mencintai sesama manusia juga ditunjukan 

dengan tidak adanya konflik yang timbul dalam kehidupan masyarakat di 

Desa Kunir. Semua warga hidup berdampingan dengan rukun dan saling 

menghormati satu sama lain. Kondisi seperti ini peneliti rasakan saat 

observasi langsung di Desa Kunir.Hal ini sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Soemasdi (1992:75-76), bahwa titik tolak penghayatan 

Pancasila adalah kemauan serta kemampuan manusia Indonesia dalam 

mengendalikan diri serta kepentingannya agar dapat memenuhi 

kewajibanya sebagai warga negara yang baik. 

 Sila III (Persatuan Indonesia) yang dilaksanakan dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir juga mengandung nilai-nilai yang akan dicapai yaitu 

cinta tanah air dan bangsa, memajukan pergaulan demi persatuan dan 

kesatuan yang berBhinneka Tunggal Ika dan mewujudkan sikap bangga 

sebagai bangsa Indonesia. 
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 Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila III (Persatuan Indonesia) 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir yaitu sebagai wujud cinta tanah air 

dan bangsa kelompok PKK mengadakan kerja bakti bersih-bersih desa 

sebulan sekali, perayaan HUT RI oleh PKK setiap setahun sekali yang 

melibatkan semua anggota dalam kelompok PKK dan warga desa, daur 

ulang limbah plastik untuk dijadikan kerajinan. Sedangkan cinta tanah air 

dan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kunir yaitu menjaga 

kebersihan lingkungan dan memanfaatkan tanah persawahan untuk 

senantiasa diolah agar kesuburannya tetap terjaga.Hal ini sependapat 

dengan apa yang diungkapkan oleh  Kaelan & Achmad Zubaidi (2010:21), 

bahwa Nilai keindahan, atau nilai estetis yang bersumber pada unsur 

perasaan (aesthetis, gevoel, rasa) manusia. 

 Selain rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa nilai yang 

terkandung dalam sila III (Persatuan Indonesia) yaitu rasa bangga menjadi 

warga negara Indonesia.Hal ini dapat dilihat dengan kebiasaan ibu-ibu 

PKK dalam memakai batik, bahkan seragam PKK juga bermotif batik. 

 Tidak hanya cinta kepada tanah air dan  rasa bangga menjadi warga 

negara Indonesia saja, melainkan juga memajukan pergaulan demi 

persatuan dan kesatuan bangsa yang berBhinneka Tunggal Ika. Setiap 

kegiatan rutin anggota PKK memalai pakaian seragam PKK yaitu batik 

dengan motif berwarna orange, dengan bawahan bebas. Ada sanksi jika 

tiga kali berturut-turut tidak memakai seragam PKK pada saat pertemuan 

rutin kelompok PKK.Hal ini merupakan wujud untuk menciptakan 
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kelompok PKK yang kompak kebersamaanya dan merupakan pelaksanaan 

dari apa yang telah disepakati bersama. Hal ini sependapat dengan apa 

yang diungkapkan oleh  Drs. Lasiyo dan Drs. Yuwono dalam Daroeso 

(1989) menyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa 

Indonesia berarti Pancasila dapat menghidupkan bangsa Indonesia. 

Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu dapat 

memberikan semangat, pendorong atau motivasi kepada bangsa Indonesia 

dalam perjuanganya melawan segala segala rintangan, dan hambatan 

termasuk penjajah, yang akhirnya bangsa Indonesia berhasil 

memproklamsikan kemerdekaan 17 Agustus 1945.  

 Makna Pancasila Sila IV (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat 

dalam Permusyawaratan/Perwakilan) nilai yang terkandung dalam sila ini 

didasari oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan kelima.Nilai filosofi yang 

terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara sebagai penjelmaan 

dari sifat kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang 

bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam 

suatu wilayah negara.Negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat.Oleh 

karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara. 

 Sila IV (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam permusyawaratan/perwakilan) yang dilaksanakan dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir juga memiliki nilai-nilai yang akan dicapai yaitu 

musyawarah mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan, tidak 

memaksakan kehendak kepada orang lain, tanggung jawab dalam 
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menerima dan melaksanakan hasil musyawarah, mengutamakan 

kepentingan negara dan masyarakat. 

 Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila IV (Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan) dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir yaitu adanya kesempatan dan kebebasan 

kepada semua anggota kelompok PKK untuk menyampaikan usul atau 

saran yang membangun, demi kemajuan kelompok PKK dan semua 

anggota yang lain menanggapi dengan positif. Penyampaian saran atau 

usul harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya 

mengutamakan kepentingan pribadi.Segala keputusan dan tingkah laku 

semua anggota harus mencerminkan perwujudan untuk selalu 

mengutamakan kepentingan bersama atau umum daripada kepentingan 

pribadi. 

 Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Soegito AT 

dkk(2006: 97-100), bahwa etika Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara salah satunya yaitu Etika Politik dan Pemerintahan 

dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan 

efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis dalam bentuk 

sikap yang bertata krama dalam perilaku politik toleransi, tidak berpura-

pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan 

kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak 

terpuji lainya 
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 Untuk dapat mengutamakan kepentingan umum maka setiap 

masalah dalam kelompok PKK diselesaikan dengan cara musyawarah 

mufakat salah satunya ialah dalam pergantian kepengurusan kelompok 

PKKdengan harapan apa yang telah menjadi keputusan dapat dilaksanakan 

secara bijak sebagai wujud melaksanakan apa yang telah disepakati 

bersama dan keputusan tersebut dapat dipertanggung jawabkan. 

Pertanggung jawaban oleh semua pihak yang terkait dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir ini sangat penting untuk dijadikan laporan mengenai 

pengeluaran dan pemantauan dari hasil pelaksanaan keputusan.Hal ini 

sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Soemasdi (1992:75), 

bahwa Pancasila yang dalam penghayatanya dikembangkan secara terus-

menerus, akan lahirlah mentalitas Pancasila, sehingga dapat mewujudkan 

kesatuan cipta, rasa, karsa dan karya dalam mengemban hak dan wajib atas 

dasar nilai-nilai manusia Pancasila dalam kehidupan. 

 Sila V (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang 

dilaksanakan dalam kelompok PKK di Desa Kunir juga mengandung nilai-

nilai yang akandicapai yaitu bersikap adil, tidak bersifat boros, tidak 

bergaya hidup mewah. 

 Pertemuan kelompok PKK dilakukan setiap sebulan sekali, dengan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yaitu untuk mendapatkan kegunaan 

dan kemanfaatan.Dengan meluangkan waktu untuk datang pada pertemuan 

tersebut, memberikan manfaat dapat meningkatkan persaudaraan dan 

hidup bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Notonagoro dalam 
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Kaelan (2002:85-86), yaitu sesuatu yang nyata, konkrit, setiap manusia 

dalam kenyataanya. Hakikat konkrit ini sesuai dengan kenyataan sehari-

hari, tempat, keadaan, waktu.Sehingga pertemuan PKK yang dilakukan 

setiap sebulan sekalu sesuai dengan hakikat konkrit, dengan adanya 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

 Implementasi Nilai-nilai Pancasila sila V (Keadilan Sosial Bagi 

Seluruh Rakyat Indonesia) dalam kelompok PKK di Desa Kunir yaitu 

mengembangkan sikap adil tidak ada pemisahan tempat duduk dalam 

kegiatan rutin kelompok PKK di Desa Kunir. Semua sama-rata tidak 

dibeda-bedakan kecuali pembicara yaitu Ibu Mukholifah ketua PKK dan 

Ibu Isminingsing wakil ketua PKK ditempatkan di depan sehingga 

penyampaian pesan dapat diterima dengan jelas oleh semua anggota dalam 

kelompok PKK. Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh 

Daroeso (1989:81), bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara 

Indonesia oleh karena itu antara warga dan negara harus mempunyai 

hubungan yang adil yaitu antara hak dan kewajiban. 

 Selain sikap adil dalam kelompok PKK pengamalan sila V 

(Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia) juga diwujudkan dengan 

pola hidup hemat atau tidak bersifat boros baik dalam kehidupan sehari-

hari maupun dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam kelompok PKK. 

Hal ini dilakukan dengan cara adanya penyuluhan dan himbauan khusus 

dari pihak PKK tentang pentingnya hidup hemat. Hal ini sependapat 

dengan apa yang diungkapkan oleh Soegito AT dkk(2006: 97-100), bahwa 
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kedudukan Pancasila salah satunya sebagaiEtika Ekonomi dan Bisnis 

dimaksud agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis serta pengambilan 

keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas 

ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong 

berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan 

saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi 

yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara 

berkesinambungan. 

2. Siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegitan PKK di Desa 

Kunir tidak hanya melibatkan para pengurus dan anggota dalam kelompok 

PKK tetapi juga melibatkan semua warga masyarakat desa sehingga dapat 

bekerja sama dalam mensukseskan program kerjanya. Bahkan dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir ada sebutan donatur yaitu pihak 

memberikan bantuan dana di sini adalah dana dari desa yang diwakilkan 

oleh Kepala Desa memberikan sumbangan dana berasal dari desa 

(bengkok desa). Secara formal susunan kepengurusan kelompok PKK  Di 

Desa Kunir sama dengan susunan kepengurusan PKK di daerah-daerah 

lain yaitu adanya ketua,wakil,ketua masing-masing pokja dan anggota.  

Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Sunoto 

(1985:111-112), bahwa Pelaksanaan Pancasila secara subjektif adalah 

pelaksanaan di dalam diri setiap orang Indonesia yaitu para penguasa, 
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warga negara dan setiap orang yang berhubungan dengan Indonesia. 

Pelaksanaan subjektif adalah penting sekali karena bagaimanapun baiknya 

suatu peraturan, kalau pelaksanaanya tidak melakukan peraturan itu 

dengan baik hasilnya tentu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Man 

behin the gun, adalah ucapan yang menunjukan betapa pentingnya 

paranan manusia. 

Pengurus dalam praktek nyatatidak sepenuhnya melaksanakan 

tugasnya.Ketua PKK tidak sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai 

ketua.Semua tugas dilaksanakan dan dikerjakan oleh wakil ketua PKK, 

tetapi ini tidak menjadi faktor penghambat pelaksanaan program kerja 

PKK yang sesuai dengan tujuan awal yaitu mensejahterakan keluarga. 

Untuk mengatasi kekurangan ini setiap tiga bulan sekali di dalam 

kelompok PKK di Desa Kunir diadakan pertemuan rutin para pengurus 

PKK dengan tujuan mengadakan evaluasi pelaksanaan tugas disertai 

dengan pertanggung jawaban atas program kerja yang telah mereka 

laksanakan. 

Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Soegito AT 

dkkAT dkk (2006:88), bahwa Pancasila memberi jawaban bagaimana 

seharusnya manusia Indonesia bertanggungjawab dan berkewajiban 

sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial dan makhluk Tuhan Yang Maha 

Esa dalam kehidupan bernegara, selain dalam kehidupan dengan sesama 

warga negara. Dalam hidup berkelompok, selain etika kelompok 
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bagaimana warga negara Indonesia bergaul dalam hidupnya, akan muncul 

etika yang berkaitan dengan kerja atau profesi. 

Untuk keberhasilan pelaksanaan program kerjakelompok PKK juga 

berkerja sama dengan masyarakat. Terkait siapa yang terlibat atau 

berpengaruh dalam implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

PKK di Desa Kunir dilihat dari aspek hubungan antara kelompok PKK 

dengan masyarakat sangat baik.Masyarakat ikut berpartisipasi setiap 

kegiatan pelaksanaan program kerja PKK di Desa Kunir.Misalnya setiap 

sebulan sekali PKK bekerja sama dengan bidan setempat mengadakan 

posyandu dan ibu-ibu sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Hal ini 

memperlihatkan adanya kerukunan di antara mereka tidak ada konflik dan 

semua hidup berdampingan dengan rukun. 

Hal ini sependapat dengan apa yang diungkapkan oleh Winarno 

(2006:3), bahwa nilai adalah suatu penetapan atau suatu kualitas yang 

menyangkut jenis dan minat. Nilai adalah suatu pengahrgaan atau suatu 

kualitas terhadap suatu hal yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku 

manusia. 

Terkait siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi 

Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir dibutuhkan peran 

tokoh masyarakat yang dipercaya oleh warga.Tokoh masyarakat yang baik 

dapat bertindak positif mendukung semua kegiatan yang dapat membawa 

dampak positif pula demi kemajuan desa. 
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3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan Nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK Desa Kunir. 

Ada beberapa faktor yang mendukung dan menghambat 

implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: 

a. Faktor Internal  Kelompok PKK 

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dihindarkan 

dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial yang dijalin. 

Dilain pihak individu juga tidak dapat lepas dari situasi tempat ia 

berada dan situasi ini sangat berpengaruh terhadap kelompok yang 

terbentuk akibat situasi tersebut. 

1) Faktor Internal yang Mendukung Kelompok PKK 

Faktor yang mendukung implementasi Nilai-nilai Pancasila 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir tentang kepemimpinan di 

dalamnya yaitu setiap tiga bulan sekali ada evaluasi kepengurusan 

disertai dengan laporan pelaksanaan program kerja oleh masing-

masing ketua program kerja.Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kinerja para pengurus dan hasil pelaksanaan program kerja yang 

jelas pertanggungjawabanya. 

Terkait faktor yang mendukung implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kelompok PKK di Desa Kunir tentang hubungan 

antara sesama anggota dalam kelompok PKK yaitu antara sesama 
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anggota dalam kelompok PKK rukun tidak ada konflik di antara 

mereka. 

Sedangkan sebagai wujud bahwa kegiatan PKK adalah 

kegiatan yang bersifat sukarela dan tanpa adanya pemaksaan 

terhadap anggotanya terkait faktor yang mendukung dan 

menghambat implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kelompok 

PKK di Desa Kunir tentang cara perekrutan anggota dalam 

kelompok PKK  adalah tidak ada ketentuan khusus semua orang 

boleh mengikuti kegiatan PKK. Untuk perekrutan kepengurusan 

dalam kelompok PKK dilakukan dengan musyawarah mufakat. 

2) Faktor internal yang menghambat kelompok PKK 

 Faktor yang menghambatimplementasi Nilai-nilai Pancasila 

dalam kelompok PKK di Desa Kunir tentang kepemimpinan di 

dalamnya yaitu  dalam praktek nyata Ketua PKK tidak 

menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugasnya adalah sebagai 

pemimpin pelaksanaan tugas masing-masing pengurus dan fungsi 

TP. PKK Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan. 

Dalam kenyataan ketua PKK di Desa Kunir tidak bekerja sesuai 

dengan tugasnya melainkan semua tugas ketua dikerjakan oleh 

wakil ketua. 

 Ketua PKK di Desa Kunir tidak melaksanakan apa yang 

menjadi kewajibanya sebagai ketua melainkan menyerahkan semua 

tugas kepada wakil ketua karena ketua PKK menyadari akan 
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keterbatasan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang ketua. 

Diserahkanya semua tugas kepada wakil ketua dengan harapan apa 

yang menjadi program kerja dalam kelompok PKK dapat 

terlaksana dengan baik. Seperti yang terlihat dalam kenyataanya 

bahwa pelaksanaan implementasi Nilai-nilai dalam kelompok PKK 

dapat terealisasikan dengan baik pula. 

 Tindakan seperti ini merupakan pelaksanaan Pancasila 

secara subjektif-objektif karena adanya kesadaran dari individu 

akan keterbatasan kemampuanya dan merelakan tugasnya 

dikendalikan oleh orang lain demi kebaikan atau kepentingan 

bersama. 

b. Faktor eksternal kelompok PKK 

Untuk mencapai pelaksanaan program kerja yang ada dalam 

kelompok PKK tidak hanya situasi yang ada di dalam kelompok, tetapi 

situasi di luar kelompok juga harus ikut mendukung. 

1) Faktor eksternal yang mendukung kelompok PKK 

 Terkait faktor yang mendukung implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kelompok PKK di Desa Kunir dari luar  kelompok 

PKK tentang dukungan dari keluarga dan masyarakat mengenai 

keikutsertaan ibu dalam mengikuti kegiatan PKK yaitu mendapat 

dukungan baik dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. 

 Keluarga juga mempengaruhi proses implementasi Nilai-

nilai Pancasila dalam kegiatan PKK, karena keluarga adalah tempat 
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yang paling utama dan pertama di mana ibu-ibu bersosialisasi 

dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga adalah tempat yang 

menerima atau merasakan dampak yang ditimbulkan sebelum dan 

sesudah ibu mengikuti kegiatan PKK. Salah satu bentuk dukungan 

dari keluarga   untuk tercapainya pengimplementasian Nilai-nilai 

Pancasila dengan mempercayakan pada ibu-ibu untuk menjalankan 

apa yang menjadi tujuan dari kegiatan PKK yang salah satu 

program pokoknya adalah pengamalan dan penghayatan Pancasila. 

 Ada beberapa alasan mengapa keluarga memberikan 

dukungan kepada ibu untuk mengikuti kegiatan PKK sebagai 

berikut: (1) Mengisi waktu senggang ibu dengan hal yang 

bermanfaat, (2) Melatih bagaimana caranya berorganisasi, (3) 

Melatih untuk bertanggung jawab atas tugasnya, (4) Melatih 

bagaimana cara mengkreasikan masakan untuk keluarga, (5) 

Menambah pengetahuan dan pengalaman, (6) Mempererat 

silaturahmi di antara warga desa. 

 Bentuk dukungan yang diberikan oleh ibu-ibu dalam 

pengimplementasian Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK 

adalah dengan cara menjalankan apa yang menjadi tujuan dari 

setiap program kerja dalam kelompok PKK tersebut. Serta tata cara 

bergaul di dalam kegiatan PKK yang mencerminkan nilai-nilai 

Pancasila. Misalnya: setiap kegiatan  selalu di awali dengan salam, 
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dan di akhiri dengan do’a, tolong-menolong dengan sesama yang 

sedang membutuhkan. 

 Sedangkan dukungan dari masyarakat dimana diwujudkan 

dengan mempercayakan dan mendukung setiap program yang ada 

dalam kelompok PKK selagi itu membawa dampak positif bagi 

desa. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memberikan 

dukungan kepada ibu untuk mengikuti kegiatan PKK sebagai 

berikut: (1) Menumbuhkan sikap kebersamaan dan kerukunan di 

antara warga desa, (2) Dengan berbagai program kerja dalam 

kelompok PKK yang positif maka akan berdampak positif pula 

bagi desa, (3) Menambah pengetahuan dan pengalaman, (4) Tujuan 

kegiatan PKK adalah untuk mensejahterakan keluarga dan ini 

merupakan salah satu faktor pendukung dalam kemajuan desa. 

 Terkait faktor yang mendukung implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kelompok PKK di Desa Kunir dari luar kelompok 

PKK mengenai pandangan tentang kegiatan PKK yaitu kegiatan 

yang membawa manfaat diantaranya memberikan pengetahuan dan 

pengalaman baru tentang bagaimana cara berorganisasi, 

menciptakan kerukunan dan kebersamaan di antara sesama, serta 

menjalin silaturahmi. 

 Selain itu terkait faktor yang mendukung implementasi 

Nilai-nilai Pancasila di luar kelompok PKK di Desa Kunir tentang 

sebelum dan sesudah ibu mengikuti kegiatan PKK.Hal ini 
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disampaikan oleh keluarga karena keluarga adalah tempat yang 

pertama dimana ibu melakukan interaksi sebelum terjun dalam 

masyarakat. Perbedaanya yaitu kreasi masakan, penerapan pola 

hidup hemat, kesadaran akan kebersihan lingkungan. 

2) Faktor Eksternal yang Menghambat Kelompok PKK 

 Terkait faktor yang menghambat implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kelompok PKK di Desa Kunir dari luar kelompok 

PKK mengenai pandangan tentang kegiatan PKK yaitu sebagian 

besar masyarakat menganggap bahwa PKK adalah suatu kegiatan 

yang diikuti oleh ibu-ibu yang dilakukan setiap sebulan sekali 

sekedar kegiatan arisan bersama semata. 

Pengamalan Pancasila harus dilakukan secara bulat dan utuh 

berarti dalam pengahayatan dan pengamalan itu tidak boleh hanya 

memiliki satu atau dua sila dari Pancasila dengan mengesampingkan sila-

sila yang lain. Demikian pula kita tidak boleh hanya menekankan salah 

satu sila dalam Pancasila itu, melainkan harus mengahayati dan 

mengamalkan Pancasila itu satu kesatuan yang utuh.Sebab Pancasila 

sebagai dasar negara itu hanya mempunyai arti dalam kesatuan yang bulat. 

Pengamalan Pancasila secara bulat dan utuh itu mencerminkan 

suatu pandangan tentang keseimbangan terhadap pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan kodrat menusia.Baik sebagai makhluk individu maupun 

makhluk sosial serta dalam hubungannya sebagai makhluk Tuhan Yang 

Maha Esa. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Soegito 
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AT dkk(2006:80), bahwa Pancasila juga dapat dikatakan sebagai suatu 

sistem yaitu sebagai satu kesatuan yang terdiri dari aneka bagian  yang 

bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian 

mempunyai tata rakit keseluruhan. Tiap-tiap bagian mempunyai tugas dan 

fungsi yang berbeda dengan bagian yang lain, namun demikian tugas dan 

fungsi itu demi kemajuan, memperkuat keseluruhan tersebut. 

Memang dalam rangka memenuhi pemenuhan kebutuhan kodrat 

manusia itu bersifat dinamis tidak statis.Dalam praktek kehidupan sehari-

hari, masing-masing kebutuhan kodrat manusia itu mempunyai daya atau 

kekuatan untuk menciptakan pemenuhanya dan kadang terasa adanya 

kekuatan yang saling tarik-menarik antara kebutuhan individu disatu pihak 

dan kepentingan sosial di lain pihak. Demikian juga kebutuhan akan 

kebebasan hidup manusia dengan kebutuhannya akan berhubungan dengan 

Tuhannya. Tidak dapat dipungkiri kemungkinan pemenuhan kebutuhan 

kodrat itu akan melahirkan bebbagai corak kepribadian yang berat sebelah. 

Oleh karena itu untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila, 

pangkal tolaknya adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia 

dalam mengendalikan diri dan kepentinganya agar dapat melaksanakan 

kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat yang baik. Hal 

ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh oleh Daroeso 

(1989:81), bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia oleh 

karena itu antara warga dan negara harus mempunyai hubungan yang adil 

yaitu antara hak dan kewajiban 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir  

adalah: (a)Sila I yaitu setiap kegiatan dan dalam keseharian membiasakan 

mengucapkan salam, didahului dan diakhiri dengan berdo’a. Tidak 

adasesuatu yang mendasari pembagian kelompok kerja, selalu diakhiri 

sebelum solat maghrib, mengadakan Halal Bhihalah, dan memberikan 

ucapan hari rayakepada orang yang berbeda agama, (b) Sila II yaitusikap 

saling membantu, tidak ada pemaksaan kepada anggota. (c) Sila III yaitu 

mengadakan kerja bakti, mengadakan perayaan HUT RI, gemar memakai 

batik, (d) Sila IV yaitu kebebasanmenyampaikan pendapat yang 

mengutamakan kepentingan bersama, segala sesuatudiselesaikan dengan 

musyawarah mufakat, (e) Sila Vyaitu tidak adanya pemisahan tempat 

duduk, menerapkanpola hidup hemat didukung dengan adanya program 

penyuluhanpentingnya hidup hemat. Implementasi Nilai-nilai Pancasila 

dalam kegiatan PKK di Desa Kunir merupakan pelaksanaan Pancasila 

secara Subjektif-Objektif karena semua aktifitas yang dilakukan di dalam 

kegiatan PKK mencerminkan wujud nyata daripada pelaksanaan Nilai-

nilai Pancasila. 
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2. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegitan PKK di Desa Kunir 

melibatkan semua warga masyarakat desa. 

3. Faktor yang mendukungimplementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

PKK di Desa Kunir adalah: a) setiap tiga bulan sekali diadakan evaluasi 

kepengurusan, b) hubungan sesame anggotarukun ,c)tidak ada ketentuan 

khusus dalam perekrutan anggota, d) dukungan dari keluarga dan 

masyarakat, e)PKK membawa manfaat, f) ada kemajuan sesudah 

mengikuti PKK.Faktor yang menghambat adalah:a) dalam praktiknya 

Ketua PKK tidak menjalankan tugasnya, b) pandangan bahwa kegiatan 

PKK merupakan kegiatan arisan semata.   

B. Saran 

1. Bagi Kelompok PKK 

 Pengurus PKK diharapkan lebih memahamiakan tugas dan 

tanggung jawab yang diimban dan semua pihak saling bekerja sama demi 

terwujudnya tujuan awal kegiatan PKK yaitu kesejahteraan keluargasesuai 

dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. 

2. Bagi Masyarakat 

 Kemajuan suatu desaterwujud jika ada kerja sama yang utuh antara 

warga tanpa terkecuali.Masyarakat diharapkan lebih memahami dan ikut 

serta berpartisipasi terhadap kegiatan PKK sebagai langkah awal dalam 

pembangunan demi kemajuan desa. 
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3. Bagi Peneliti 

 Dalam penelitian ini peneliti masih banyak kekurangan dalam 

menguraikan dan mengamati implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan PKK di Desa Kunir, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya 

agar lebih baik lagi dari penelitian ini. 

4. Pemerintah Desa 

 Pemerintah desa diharapkan lebih maksimal lagi dalam bekerja 

sama dengan PKK dengan cara memberikan fasilitas yang memadai serta 

mendukung setiap program kerja dari PKK untuk mencapai tujuan 

bersama yaitu pembangunan dan pengembangan desa yang dimulai dari 

kesejahteraan keluarga seperti tujuan awal PKK.  
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Lampiran 1 

Nama-nama Informan 

Ibu-ibu PKK Desa Kunir 

No  Nama Jabatan Alamat 

1  Ibu Mukholifah Ketua PKK Ds. Kunir 

2 Ibu Isminingsih Wakil Ketua PKK Ds. Kunir 

3 Ibu Nurul Jannah Bendahara 1 PKK Ds.Kunir 

4 Ibu Sri Atminarti Bendahara 2 PKK Ds. Kunir 

5 Ibu Uswatin Khasanah Ketua Pokja 1 Ds. Kunir 

6 Ibu Munifah  Ketua Pokja 2 Ds. Kunir 

7 Ibu Tutik Ketua Pokja 3 Ds. Kunir 

8 Ibu Mahmudah Ketua Pokja 4 Ds. Kunir 

9 Ibu Bahjatunnajwa Anggota  Ds. Kunir 

10 Ibu Rohiyati Anggota  Ds. Kunir 

11 Ibu Trias Anggota/ Bidan Desa Ds. Kunir 

12 Ibu Alqomah Anggota  Ds. Kunir 

13 Ibu Zuripah Anggota  Ds. Kunir 

14 Ibu Darmini Anggota  Ds. Kunir 

15 Ibu Sri Utami Anggota  Ds. Kunir 

 

Keluarga/Masyarakat Desa Kunir 

No  Nama  Alamat  

1 Bapak Munirudin Ds.Kunir 

2 Bapak Sapu’an Ds.Kunir 

3 Bapak Suyoto Ds.Kunir 

4 Bapak Andi Sutrimo Ds.Kunir 

5 Bapak Sami’an Ds.Kunir 

6 Bapak Narno Ds.Kunir 

7 Bapak Sa’dun Ds.Kunir 

8 Bapak Mudhofir Ds.Kunir 

9 Bapak Amirin Ds.Kunir 

10 Bapak Alfin Ds. Kunir 

 

 

 

 



  
 

Pemerintah Desa Kunir 

No  Nama  Jabatan  Alamat  

1 Bapak Munirudin Kepala Desa Kunir Ds. Kunir 

2 Bapak Muslikun Mudin Desa Kunir Ds. Kunir 

3 Bapak Sapuan Bayan Dusun Kunir Kidul Ds. Kunir 

4 Bapak Suyoto Carik Desa Kunir Ds. Kunir 

5 Bapak Jafar Sodiq Ketua Dusun Kunir Kidul Ds. Kunir 
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Lampiran 2 

STRUKTUR ORGANISASI PKK 

DESA KUNIR 

TAHUN 2009/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Donatur 

Kepala Desa 

Bapak Munirudin 

Bendahara 

1) Ibu Nurul Jannah 

2) Ibu Sri Atminarti 

Sekretaris 

1) Ibu Watiningsih 

2) Ibu Isminingsih 

Wakil Ketua PKK 

Ibu Isminingsih 

Ketua PKK 

Ibu Mukholifah 

Ketua Pokja III 

Ibu Tutik 

Ketua Pokja II 

Ibu Munifah 

Ketua Pokja I 

Ibu Uswatin Khasanah 

Ketua Pokja IV 

Ibu Mahmudah 



  
 

Lampiran 3 

HASIL OBSERVASI 

 Observasi penelitian tentang implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam 

kegiatan PKK di Desa Kunir saya dilakukan pada tanggal 20 Maret 2013 dengan 

mengajukan surat izin saya dan proposal skripsi ke Desa Kunir dan diterima oleh 

Ibu Mukholifah sebagai Ketua PKK di Desa Kunir. Kemudian Ibu Mukhilifah 

mengajukan ke Kepala Desa untuk disetujui. Selanjutnya saya melakukan 

pengamatan di Desa Kunir sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: dokumentasi pribadi, 20 Maret 2013) 

Gambar 1. Rumah Kepala Desa Kunir 

 Tanggal 20 Maret 2013 itu pula Kepala Desa juga manerima dan 

memberikan izin. Kemudian saya menemui Bapak Suyoto selaku Carik di Desa 

Kunir untuk berkonsultasi mengenai alur penelitian saya. Di sini beliau 



  
 

menceritakan tentang gambaran umum desa dan kegiatan PKK yang hendak saya 

teliti. 

 Gambaran umum tentang Desa Kunir yaitu salah satu desa di Kecamatan 

Dempet Kabupaten Demak, dengan jarak tempuh ke Ibu  Kota Kecamatan 7 Km, 

dan ke Ibu Kota Kabupaten 17 Km, dan dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar 

± 60 menit. Desa Kunir secara administratif dibagi menjadi 7 dusun, 8 RW dan 29 

RT. 

 Kemudian untuk gambaran umum tentang PKK yaitu kegiatan yang 

memiliki agenda pertemuan rutin setiap tanggal 7 yang mempunyai anggota ± 60 

orang, sedangkan jumlah anggota dan kader PKK keseluruhan di Desa Kunir  

±142 orang. Untuk lebih mudah dalam mengkoordinir kegiatanya PKK di Desa 

Kunir terbagai atas 8 kelompok PKK RW, 29 kelompok PKK RT, serta 82 

kelompok Dasa Wisma. 

 Setelah berkonsultasi, saya diarahkan menemui Bapak Jafar Sodiq untuk 

mendapatkan data lebih dalam tentang desa. Kemudian Bapak Suyoto menyetujui 

untuk melakukan penelitian mengenail implmentasi Nilai-nilai Pancasila, dan 

beliau menyuruh saya bertemu langsung dengan Ketua PKK Ibu Mukholifah dan 

wakil ketua PKK Ibu Isminingsih agar data yang diperoleh juga semakin lengkap. 

 Pada tanggal 21 Maret 2013, saya kembali menemui Bapak Munirudin 

sebagai Kepala Desa Kunir meminta izin melakukan observasi / pengamatan 

suasana Desa Kunir selama tiga hari untuk mengetahui lingkungan serta aktivitas 

warganya.  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 21 Maret 2013) 

Gambar 2. Keadaan Desa Kunir 

 Di hari kedua saya berada di Desa Kunir yaitu melakukan observasi 

tentang keadaan Desa Kunir. Di mana suasananya masih begitu asri belum 

terjamah oleh polusi kota yang semakin hari semakin bertambah. Desa Kunir 

merupakan desa yang cukup luas terdiri dari 7 Dusun yaitu (Kunir Lor, Kunir 

Kidul, Bandung Lor, Bandung Kidul, Cangkrik, Kepitu, dan Peluk) dengan luas 

lahan yang masih dipenuhi sawah-sawah sebagai lahan mata pencaharian 

warganya. Sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani setiap hari 

sibuk pergi ke sawah mengolah sawahnya. Yang saya lihat disetiap sudut antara 

warga yang satu dengan warga yang lain hidup berdampingan dengan rukun tidak 

ada konflik di antara mereka. Warga Desa Kunir juga ramah-ramah terhadap para 

pendatang, sikap kekeluargaan yang masih kental itu yang mereka perlihatkan 

selama saya melakukan pengamatan. 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 22 Maret 2013) 

Gambar 3. Kegiatan dalam Lembaga Masyarakat 

 Di hari ketiga tanggal 22 Maret 2013 yang saya mengamati aktivitas dalam 

berbagai lembaga masyarakat yang ada di Desa Kunir yaitu aktivitas dalam 

sekolahan, kelurahan, Maddin (Madrasah Dinniyah), koprasi desa “Rengganis” 

semua berjalan dengan lancar. 

 Tanggal 23 Maret 2013 saya mengamati tentang keseharian ibu-ibu baik di 

dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Setiap berpapasan di jalan mereka 

mengucapkan salam dan berjabat tangan, kebiasaan itu juga dilakukan ketika 

mereka bertamu di rumah tetangga. Hal ini  tidak hanya dilakukan oleh ibu-ibu 

yang tergabung dalam kelompok PKK tetapi oleh semua warga di desa tersebut. 

Setelah seharian sibuk dengan aktivitas dapur tiba waktunya  sore hari para ibu-

ibu sudah sibuk mempersiapkan anaknya untuk pergi ke sekolah mengaji di 

Maddin (Madrasah Dhiniyah). Hal ini merupakan aktivitas rutin anak-anak di 

Desa Kunir setiap sore, setelah istirahat dari aktivitas mereka di sekolah formal. 

 



  
 

 

 

 

  

 

 (Sumber: Dokumen Pribadi, 23 Maret 2013) 

Gambar 4. Aktifitas Ibu-ibu di Desa Kunir 

 Setelah seharian saya melekukan observasi tiba malam hari saya 

menyiapkan perlengkapan yang akan saya butuhkan dalam pelaksanaan 

wawancara sebagai langkah kedua dalam penelitian saya. Dengan melibatkan 

informan tidak hanya ibu-ibu dalam kelompok PKK di Desa Kunir saja tetapi dari 

pihak keluarga, masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Wawancara 

saya lakukan selama tiga hari dengan berpedoman dari instrumen yang sudah saya 

siapkan sebelumnya. 

 Hari Minggu tepatnya tanggal 24 Maret 2013 mulai pukul 09.00 WIB saya  

melakukan wawancara dengan ibu-ibu anggota kelompok PKK yaitu (Ibu 

Mukholifah, Ibu Isminingsih, Ibu Nurul Jannah dan Ibu Trias) beserta keluarga 

dan masyarakat yaitu tentang kegiatan dalam PKK yang mengandung unsur 

pengamalan Nilai-nilai Pancasila, melibatkan siapa saja, serta faktor-faktor yang 

mendukung dan menghambat pelaksanaanya. 

 Hari Senin tanggal 25 Maret 2013 mulai pukul 08:00 WIB saya 

melanjutkan wawancara kemarin dengan ibu-ibu anggota kelompok PKK yaitu 



  
 

(Ibu Darmini, Ibu Rohiyati, Ibu Sri Utami, Ibu Tutik, Ibu Uswatin Khasanah, dan 

Ibu Zuripah) beserta keluarga dan masyarakat yaitu masih tentang hal yang sama 

mengenai kegiatan dalam kelompok PKK  yang mengandung unsur pengamalan 

Nilai-nilai Pancasila, melibatkan siapa saja, serta faktor-faktor yang mendukung 

dan menghambat pelaksanaanya. 

 Hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 mulai pukul 09:00 WIB hari terakhir 

kegiatan wawancara yang saya lakukan dengan anggota kelompok PKK. Di hari 

terakhir yang saya wawancarai yaitu (Ibu Alqomah, Ibu Bahjatunnajwa, Ibu 

Mahmudah, Ibu Munifah, Ibu Sri Atminarti) beserta keluarga dan masyarakat 

yaitu masih tentang hal yang sama mengenai kegiatan dalam kelompok PKK yang 

mengandung unsur pengamalan Nilai-nilai Pancasila, melibatkan siapa saja, serta 

faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 25 Maret 2013) 

Gambar 5. Kegiatan Wawancara



  
 

 Selama tiga hari itu pula saya melakukan wawancara dengan Pemerintah 

Desa yaitu (Bapak Munirudin, Bapak Suyoto, Bapak Sapu’an, Bapak Jafar Sodiq, 

Bapak Muslikun) terkait dengan pengaruh kegiatan PKK terhadap kemajuan desa. 

Tanggapan mengenai berbagai macam program kerja yang ada dalam kelompok 

PKK apakah sesuai dengan kebutuhan desa atau tidak. 

Dari hasil wawancara yang saya lakukan ini nanti akan saya bandingkan 

dengan hasil pengamatan saya mengenai kegiatan dan suasana yang ada di Desa 

Kunir khususnya dalam kegiatan kelompok PKK. 

 Di dalam sela-sela waktu sambil menunggu jadwal pelaksanaan program 

kerja kelompok PKK saya manfaatkan untuk menyusun hasil pengamatan dan 

hasil wawancara saya. Tepat tanggal 1 April 2013 saya kembali lagi ke Desa 

Kunir untuk menyaksikan secara langsung kegiatan Posyandu sebagai wujud kerja 

sama bidan desa dengan PKK. Posyandu bulan April diadakan di Dusun Kunir 

Kidur dengan peserta dari dua dusun yaitu Kunir Kidul dengan Dusun Bandung 

Kidul. 

 

  

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 1 April 2013) 

 

Gambar 6. Kegiatan Posyandu Di Desa Kunir 



  
 

 Kemudian tanggal 5 April 2013 jum’at pertama di awal bulan yaitu 

pelaksanaan kegiatan kerja bakti desa. Dimulai dari pukul 08:00- selesai yang 

diikuti oleh semua warga dan semua anggota dalam kelompok PKK 

membersihkan lingkungan rumah, kelurahan, tempat ibadah, selokan, dan 

sebagainya. Dalam kegiatan ini ada konsumsi yang dibelikan oleh Ketua PKK Ibu 

Mukholifah. Hal ini ternyata menambah semangat semua pihak yang ikut 

melaksanakan bersih-bersih desa tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumen Pribadi, 5 April 2013) 

Gambar 7. Kerja Bakti Bersih-bersih Desa 

 Tanggal 7 April 2013 adalah tepatnya kegiatan rutin kelompok PKK yang 

setiap bulanya diadakan. Sebelum acara PKK dimulai yaitu pukul 14:00 WIB ibu-

ibu yang mana pada bulan ini adalah giliran Ibu Isminingsih yang mempersiapkan 

konsumsi untuk pelaksanaan PKK bulan April 2013. Seperti yang saya ketahui 

ada dana Rp. 100.000 dari kelompok PKK yang harus mampu mencukupi semua 

anggota PKK yang hadir. Waktu menunjukan pukul 13:30 WIB kami semua 



  
 

bergegas ke Kantor Kelurahan untuk mempersiapkan jalanya acara. Semua Kursi 

di tata dengan rapi, kemudian pukul 13:50 WIB para anggota sudah mulai 

berdatangan sembari kami memberikan konsumsi tersebut kemudian anggota 

duduk ditempat yang sudah disediakan tanpa adanya pemisahan posisi duduk. Itu 

diikuti oleh semua anggota PKK yang hadir dengan pertama mengucapkan salam 

kemudian berjabat tangan dan duduk bersama meununggu acara dimulai. 

 Setelah waktu menunjukan pukul 14.10 WIB dirasa cukup maka dimulai 

acara dengan memberikan salam yang diberikan oleh Ketua PKK Ibu Mukholifah 

kepada semua anggota PKK yang hadir pada saat itu. Kemudian berdo’a atau 

membaca tahlilan sebagai acara rutin sebelum memulai suatu kegiatan yang 

dipimpin oleh Hj. Mariyam untuk memimpin tahlil. Setelah tahlil selesai sebelum 

menginjak ke acara inti, maka ada sesi perkenalan atas kesempatan yang diberikan 

oleh Ibu Isminingsih saya mulai berkenalan dan menyampaikan tujuan saya 

mengikuti kegiatan PKK pada tanggal 7 April 2013 yaitu untuk menyaksikan 

pelaksanaan langsung daripada kegiatan rutin PKK yang ada di Desa Kunir. 

 Kemudian Ibu Isminingsih menyampaikan materi yaitu tentang rengrengan 

program kerja dan dana ADD (Alokasi Dana Desa) seperti yang disampaikan oleh 

Ibu Isminingsih sebagai berikut: 

“Yang dibahas dalam kegiatan hari ini adalah semua Pokja diharap membuat 

rengrengan program kerja dengan membuat kegiatan yang diperlukan oleh 

desa sekaligus mempersiapkan lomba KDRT tingkat provinsi setelah kemarin 

mendapat juara 1 tingkat kabupaten”. (tanggal 7 April 2013) 

 Di sela-sela waktu setelah penyampaian materi ada anggota yang bertanya 

tentang penjelasan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dengan penuh 



  
 

kesabaran Ibu Isminingsih menjabarkan tentang apa yang dimaksud dengan 

KDRT sampai anggota (Ibu Lestari) itu faham dan anggota yang lain memberikan 

kesempatan. Pada waktu itu saya juga mengamati masih banyak anggota yang 

tidak mengenakan seragam PKK. 

Setelah waktu menunjukan pukul 16.00 WIB acara diakhiri dengan 

membaca do’a dengan tujuan agar acara yang sudah dilaksanakan akan 

memberikan manfaat bagi semua pihak yang dipimpin oleh Hj. Maryam 

dilanjutkan dengan berjabat tangan di antara mereka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Sumber: Dokumen Pribadi, 7 April 2013) 

Gambar 8. Kegiatan Rutin PKK di Desa Kunir 

 Setelah mengikuti pelaksanaan rutin PKK setiap sebulan sekali dan 

berbagai kegiatan-kegiatan sebagai perwujudan program kerja PKK selama ± satu 

bulan maka langkah terakhir yang saya lakukan adalah meminta surat telah selesai 

melakukan penelitian tentang Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan 

PKK di Desa Kunir. Kemudian saya melakukan penyusunan hasil penelitian dan 

pembahasan (bab 4) sebelum saya konsultasikan dengan dosen pembimbing saya. 
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Lampiran 4 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN PKK 

DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK 

 

No.  Rumusan 

Masalah 

Fokus 

Penelitian 

Indikator  Item Pertanyaan Subjek 

Penelitian 

Teknik 

Pengumpulan 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaiman

akah 

implemen

tasi nilai-

nilai 

Pancasila 

yang di 

lakukan 

dalam 

kegiatan 

PKK di 

Desa 

Kunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wujud 

pelaksanaan 

program 

kerja PKK 

yang 

mencerminka

n nilai-nilai 

Pancasila 

(nilai 

ketuhanan, 

nilai 

kemanusiaan, 

nilai 

persatuan, 

nilai 

kerakyatan, 

nilai 

keadilan) 

2. Tata cara 

bergaul di 

dalam 

kegiatan 

PKK yang 

mencerminka

1. Percaya 

dan 

taqwa 

kepada 

Tuhan 

(sila 

pertama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Saling 

menghor

mati 

kebebasa

n 

menjalan

kan dan 

memelu

k agama 

1. Menurut ibu salam itu perlu 

diberikan atau tidak sebelum 

memulai kegiatan? 

2. Di dalam kegiatan PKK 

sendiri kegiatan memberikan 

salam kepada anggota yang 

hadir itu ada apa tidak bu? 

3. Demi kelancaran kegiatan 

biasanya ada do’a bersama. Di 

dalam kegiatan PKK sendiri 

kegiatan do’a bersama itu ada 

apa tidak bu? 

4. Biasanya do’a bersama dalam 

kegiatan PKK dilakukan  saat 

apa bu? 

5. Kegiatan PKK di desa ibu 

dimulai dari pukul berapa? 

6. Pernah atau tidak kegiatan 

PKK dilakukan hingga 

melebihi waktu solat 

maghrib?  

7. Mayoritas anggota kelompok 

PKK di desa ibu memeluk 

agama apa? 

1. Ibu-ibu 

PKK 

Desa 

Kunir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wawancara 

 Dokumentas 

 Foto-foto 
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n nilai-nilai 

Pancasila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sesuai 

dengan 

kenyakin

an (sila 

pertama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saling 

menghor

mati dan 

bekerja 

sama 

dengan 

antar 

umat 

8. Jika mayoritas kelompok 

PKK di desa ibu memeluk 

agama islam. Apakah saat 

Hari Raya Idul Fitri PKK di 

desa ibu mengadakan kegiatan 

Halal Bhihalah? 

9. Apakah setiap hari raya 

keagamaan ketua PKK  

memberikan ucapan selamat 

kepada anggotanya? 

10. Apakah ucapan selamat hari 

raya itu diberikan oleh ketua 

PKK kepada semua 

anggotanya? 

11. Bagaimana jika ada anggota 

yang berbeda agama. Apakah 

Ketua PKK di desa ibu juga 

memberikan selamat atau 

tidak? 

12. Bagaimana cara ketua PKK di 

desa ibu memberikan ucapan 

selamat hari raya  kepada 

anggota yang berbeda agama? 

13. Di dalam kelompok PKK 

terdapat beberapa program 

kerja yang ingin dicapai. 

Menurut  ibu PKK di desa 

wilayah ibu adakah sesuatu 

yang mendasari pembagian 

kelompok kerja tersebut? 

14. Apa yang mendasari 
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beragam

a (sila 

pertama) 

4. Gemar 

melakuk

an 

kegiatan 

kemanus

iaan (sila 

kedua) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pembagian kelompok kerja 

dalam kelompok PKK di desa 

ibu? 

15. Apabila ada warga yang 

terkena musibah misalnya 

pada suatu hari terjadi angin 

puting beliung yang menimpa 

desa ibu, akibatnya salah satu 

rumah warga ada yang roboh 

akibat angin. Bagaimana 

tindakan  kelompok PKK 

melihat kejadian itu? 

16. Biasanya bantuan yang 

kelompok PKK berikan itu 

berupa apa bu?  

17. Bagaimana cara PKK 

mengumpulkan dana sosial 

untuk membantu warga 

tersebut? 

18.  Bagaimana menurut ibu jika 

ada anggota PKK yang sedang 

sakit? 

19.  Apakah dalam kelompok 

PKK ada peraturan yang 

berkaitan dengan menjenguk 

anggota yang sakit. Misalnya 

dalam PKK ada ketentuan 

akan menjenguk anggota jika 

anggota tersebut sudah tiga 

kali berturut-turut tidak 

mengikuti kegiatan atau 
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5. Mengak

ui 

persama

an hak 

dan 

kewajiba

n 

bersama 

sesama 

manusia 

(sila 

kedua) 

 

6. Sikap 

saling 

mencinta

i sesama 

manusia 

(sila 

kedua) 

 

7. Cinta 

tanah air 

dan 

bangsa 

(sila 

ketiga) 

 

 

diketahui anggota tersebut 

benar-benar sedang sakit? 

20. Sebagai bagian daripada 

kelompok PKK ibu pernah 

menjabat sebagai pengurus 

PKK di desa ibu apa tidak? 

21.  Apakah ada harapan ingin 

menjadi pengurus PKK di 

desa ibu apa tidak?Apa 

alasannya? 

22. Apakah kelompok PKK di 

desa ibu memberikan 

kesempatan yang sama 

kepada anggotanya untuk 

menjadi pengurus? 

23. Apakah di desa ibu pernah 

terjadi konflik di antara warga 

masyarakat? 

24. Apa penyebab terjadinya 

konflik tersebut? 

25. Bagaimana cara 

menyelesaikan konflik 

tersebut? 

26. Ibu masih ingat lagu zaman 

sekolah dahulu lagu 

“Indonesia Raya”?coba ibu 

nyanyikan  lagu itu? 

27. Apakah Ibu bangga tinggal di 

negara Indonesia?Apa 

alasannya? 

28. Salah satu wujud mencintai 
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8. Memaju

kan 

pergaula

n demi 

persatua

n dan 

negara yaitu dengan menjaga 

kebersihan lingkungan. 

Apakah di desa ibu pernah 

diadakan kerja bakti bersih-

bersih desa? 

29. Setiap berapa sekali diadakan 

kerja bakti tersebut? 

30. Dalam pelaksanaan kerja bakti 

desa tersebut melibatkan siapa 

saja? 

31. Bagaimana pendapat ibu 

mengenai kegiatan kerja bakti 

tersebut? 

32.  Ada dana khusus apa tidak bu 

dari kelompok PKK. Misalnya 

untuk konsumsi membeli 

jajan dan minuman untuk 

suguhan? 

33. Hari kemerdekaan biasanya 

identik dengan kegiatan 

lomba-lomba. Di desa ibu 

perayaan hari kemerdekaan 

yang dilakukan oleh 

kelompok PKK itu seperti apa 

bu? 

34. Dalam kegiatan PKK 

biasanya mempunyai pakaian 

seragam. PKK di desa ibu 

sendiri bagaimana? 

35. Sistemnya bagaimana bu 

apakah mewajibkan semua 
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kesatuan 

yang 

Berbinne

ka 

Tunggal 

Ika (sila 

ketiga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Bangga 

sebagai 

anggota mempunyai atau 

bagaimana? 

36. Setelah mempunyai seragam 

apakah harus selalu dipakai 

dalam setiap pertemuan? 

37. Bagaimana dengan anggota 

yang tidak memakai seragam. 

Apakah PKK di desa ibu 

mempunyai peraturan khusus 

misalnya memberikan sanksi 

atau dibiarkan saja atau 

bagaimana bu? 

38. Berkaitan dengan pelaksanaan 

program kerja misalnya  

kegiatan bakti sosial ada 

pertemuan khusus pengurus 

pelaksanaan di luar kegiatan 

rutin PKK atau cukup dibahas 

pada waktu pertemuan rutin 

saja kemudian terjun 

kelapangan bu? 

39. Kegiatan bakti sosial seperti 

apa saja yang pernah 

dilaksanakan kelompok PKK 

di desa ibu? 

40. Bagaimana tanggapan 

masyarakat tentang 

pelaksanaan program kerja 

tersebut? 

41. Berbicara tentang salah satu 

produk Indonesia adalah 
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bangsa 

Indonesi

a (sila 

ketiga) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Musyawa

rah 

mufakat 

yang 

diliputi 

oleh 

semangat 

kekeluarg

aan (sila 

keempat) 

 

 

 

11. Tidak 

memaks

akan 

kehenda

k kepada 

orang 

lain (sila 

batik. Apakah ibu suka 

memakai batik? 

42. Apa alasan ibu suka memakai 

batik? 

43. Untuk melindungi dan 

melestarikan karya asli negara 

Indonesia yaitu batik  agar 

tidak diklaim oleh negara lain, 

sebagai warga negara 

Indonesia menurut ibu apa 

yang harus ibu lakukan? 

44.  Apakah kelompok PKK di 

wilayah desa ibu setiap tahun 

sekali mengadakan pergantian 

kepengurusan? 

45. Bagaimana pendapat ibu 

mengenai pergantian 

kepengurusan yang diadakan 

setiap setahun sekali dalam 

kelompok PKK tersebut? 

46. Dalam pergantian 

kepengurusan   kelompok 

PKK di desa ibu dilakukan 

dalam bentuk apa? 

47. Misalnya dalam sebuah forum 

diskusi kelompok PKK 

sedang membahas tentang 

program kerja yang akan 

dilaksanakan. Apakah dari 

anggota yang hadir  ada yang 

memberikan sanggahan atau 
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keempat

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Tanggun

g jawab 

dalam 

menerim

a dan 

melaksa

nakan 

hasil 

musyaw

arah 

(sila 

keempat

) 

 

 

 

pendapat apa tidak bu? 

48. Bagaimana cara para anggota 

menyampaikan pendapatnya 

bu. Apakah dengan 

mengutarakan pendapatnya 

langsung dalam forum yang 

sedang berjalan atau hanya 

bergumam sendiri dalam hati? 

49. Bagaimana anggota yang lain 

menanggapi pendapat atau 

sanggahan  tersebut? 

50. Menurut ibu perlu apa tidak 

suatu forum dilaksanakan 

dengan musyawarah?Apa 

alasannya? 

51. Menurut ibu segala sesuatu 

yang telah dilaksanakan itu 

perlu pertanggung jawabkan 

apa tidak?Apa alasannya? 

52. Dalam kelompok PKK 

terdapat program kerja yang 

harus dilaksanakan. Misalnya 

kegiatan lomba memasak   

dalam rangka meningkatkan 

kreativitas ibu-ibu dalam 

membuat ragam masakan. 

Menurut ibu dalam kelompok 

PKK yang ada di desa ibu 

setelah dilaksanakanya 

program kerja ada 

pertanggung jawaban apa 
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13. Menguta

makan 

kepentin

gan 

negara 

dan 

masyara

kat (sila 

keempat

) 

 

14. Bersikap 

adil (sila 

kelima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Tidak 

tidak dari ketua kelompok 

program kerja kepada ketua 

PKK?Apa alasannya? 

53. Menurut ibu pertanggung 

jawaban program kerja perlu 

dilakukan berapa sekali? 

54. Misalnya pada suatu hari anak 

ibu sedang sakit butuh sekali 

ibu disampingnya      dan pada 

saat yang bersamaan tetangga 

ibu ada yang akan melahirkan 

posisi ibu adalah bidan satu-

satunya di desa 

tersebut?keputusan apa yang 

akan ibu ambil? 

55. Mengapa ibu mengambil 

keputusan tersebut? 

56. Setiap kegiatan PKK ibu lebih 

senang duduk di belakang 

atau di depan?Apa alasannya? 

57. Di dalam kegiatan PKK  

biasanya bagaimana posisi 

tempat duduknya bu. Apakah 

untuk pengurus selalu ditaruh 

di depan sendiri atau sama-

sama dengan anggota yang 

lain? 

58.  Bagaimana pendapat ibu 

mengenai pemisahan posisi 

tempat duduk tersebut? 

59. Rajin pangkal pandai hemat 
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siapa 

sajakah 

yang 

terlibat 

atau 

berpengar

uh dalam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pengurus 

meliputi: 

(Ketua PKK, 

Ketua 

masing-

masing 

Program 

bersifat 

boros 

(sila 

kelima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Tidak 

bergaya 

hidup 

mewah 

(sila 

kelima) 

17. Kepengu

rusan  

 

 

 

 

 

pangkal kaya. Apa   maksud 

dari peribahasa tersebut? 

60. Sudahkah ibu menerapkan 

pola hidup hemat dalam 

keluarga?Apa contohnya? 

61. Biasanya menabung minimal 

berapa hari sekali? 

62. Ibu menabung di rumah atau 

di bank? 

63. Dalam kegiatan PKK di 

wilayah desa ibu pernah tidak 

ada penyuluhan dari pihak 

perbankan yang memberikan 

penyuluhan tentang tatacara 

dan manfaat menabung? 

64. Menurut ibu menabung itu 

penting apa tidak?Apa 

alasannya? 

65. Dalam melaksanakan kegiatan 

PKK apakah ada 

himbauan/peraturan/ketentuan 

khusus tentang bentuk dan 

jenis pelaksanaan kegiatan? 

 

66. Sesuai dengan struktur 

orgsnisasi PKK meliputi siapa 

saja pengurus yang ada di 

dalam kelompok PKK di 

wilayah desa ibu? 

67.  Untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal dalam 
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implemen

tasi nilai-

nilai 

Pancasila 

dalam 

kegiatan 

PKK di 

Desa 

Kunir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerja, 

Sekretaris, 

Bendahara) 

4. Anggota 

PKK 

5. Tokoh 

Masyarakat 

(perangkat 

desa dan 

tokoh agama) 

6. Masyarakat 

biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Masyara

kat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pelaksanaan program kerja 

yang ingin di capai PKK ada 

evaluasi tentang pelaksanaan 

tugas yang diemban oleh 

masing-masing pengurus. 

Menurut ibu bagaimana 

menanggapi kegiatan evaluasi 

terhadap pengurus tersebut? 

68. Menururt ibu dari masing-

masing pengurus yang 

memiliki peran penting dalam 

kemajuan PKK di desa ibu itu 

siapa?Alasannya? 

69.  Dalam menjalankan program 

kerjanya PKK secara 

langsung berhubungan  

dengan masyarakat. Misalnya 

program kerja PKK dalam 

bidang kesehatan salah 

satunya yaitu mengoptimalkan 

kegiatan posyandu disini 

kelompok PKK bekerja sama 

dengan bidan yang ada di desa 

tersebut, selain menjalankan 

tugasnya sebagai ahli 

kesehatan bidan juga secara 

tidak langsung melaksanakan 

apa yang menjadi tujuan 

program kerja PKK di bidang 

kesehatan. Bagaimana 

partisipasi yang masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Masyara

kat Desa 

Kunir 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktor apa 

saja yang 

mendukun

g dan 

mengham

bat 

pengamal

an nilai-

nilai 

Pancasila 

dalam 

kegiatan 

PKK di 

Desa 

Kunir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Pendukung: 

adanya 

sarana dan 

prasarana 

yang cukup 

memadai 

untuk 

melaksanaka

n program 

kerja, 

partisipasi 

anggota yang 

tinggi. 

8. Penghambat: 

kurang 

mengoptimal

kan sarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Keluarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Masyara

kat  

 

 

 

tunjukan untuk mendukung 

suksesnya program tersebut? 

70. Kepala Desa sebagai 

pemimpin di desa yang mana 

penjabatanya di pilih langsung 

oleh warganya. Menurut ibu 

Bagaimana kerjasama yang 

dilakukan oleh kepala desa 

dengan PKK untuk 

mensukseskan program 

kerjanya? 

71. Menurut ibu bagaimana peran 

serta tokoh masyarakat  dalam 

kehidupan sehari-hari? 

72. Bagaimana tanggapan bapak 

mengenai keikutsertaan ibu 

dalam kegiatan PKK? 

73. Menurut bapak kegiatan PKK 

itu kegiatan yang seperti apa? 

74. Menurut bapak apa manfaat 

bagi ibu    dalam  mengikuti 

kegiatan PKK? 

75. Perbedaan seperti apakah 

yang bapak dan keluarga lihat 

sebelum dan sesudah ibu 

mengikuti kegiatan PKK? 

76. Menurut Anda kegiatan PKK 

itu seperti apa? 

77. Bagaimana tanggapan Anda 

mengenai kegiatan PKK di 

desa ini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Keluarga 

dari Ibu-

ibu yang 

mengiku

ti 

kegiatan 

PKK 

Desa 

Kunir 

4. Masyara

kat Desa 

Kunir 
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dan prasarana 

yang ada, 

kesibukan 

anggotanya 

di luar 

kegiatan 

PKK. 

 

 

 

21. Tokoh 

masyara

kat 

 

 

 

 

 

22. Pemerint

ah Desa 

 

 

 

 

 

 

78. Menurut Anda apa manfaat 

pelaksanaan PKK bagi desa 

itu apa? 

79. Menurut Anda kegiatan  PKK 

itu seperti apa? 

80. Bagaimana tanggapan Anda 

mengenai kegiatan PKK di 

desa ini? 

81. Menurut Anda manfaat 

pelaksanaan PKK bagi 

kemajuan desa itu apa? 

82. Menurut Anda kegiatan PKK 

itu seperti  apa? 

83. Bagaimana tanggapan Anda 

mengenai kegiatan PKK di 

desa? 

84. Menurut Anda manfaat 

pelaksanaan PKK bagi desa 

itu apa?  

85. Kerja sama seperti apakah 

yang dilakukan antara 

pemerintah desa dengan 

kelompok PKK untuk 

mewujudkan tujuan yang 

sama yaitu kemajuan desa? 

 

 

 

 

 



  
 

Lampiran 5 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN PKK 

DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK 

 

Pedoman Wawancara Untuk Ibu-ibu PKK 

I. Identitas Informan 

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Maret 2013 

Waktu  : 15:00-selesai 

Nama  : Isminingsih 

Umur  : 36 Tahun 

Jabatan  : Wakil Ketua PKK 

Alamat  : Ds. Kunir 

Pendidikan : SMA 

II. Daftar Pertanyaan 

A. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa 

Kunir 

1. Menurut ibu salam itu perlu diberikan atau tidak sebelum memulai 

kegiatan? 

Jawab : Perlu 

2. Di dalam kegiatan PKK sendiri kegiatan memberikan salam kepada 

anggota yang hadir itu ada apa tidak bu? 

Jawab: Ada 

3. Demi kelancaran kegiatan biasanya ada do’a bersama. Di dalam 

kegiatan PKK sendiri kegiatan do’a bersama itu ada apa tidak bu? 

Jawab: Ada 

4. Biasanya do’a bersama dalam kegiatan PKK dilakukan  saat apa bu? 

Jawab: do’a dilakukan sebelum dan sesudah kegiatan diawali dengan 

bacaan basmalah kemudian membaca tahlil bersama untuk 



  
 

mendo’akan para keluarga anggota yang sudah meninggal dan dengan 

agar kegiatan yang dilakukan berjalan dengan lanca, serta diakhir acara 

ditutup dengan bacaan hamdalah juga do’a majelis dipimpin oleh 

penata acara diikuti oleh semua anggota PKK yang hadir dengan 

harapan agar kegiatan yang telah dilakukan membawa manfaat bagi 

semua dan diberikan keselamatan sampai ke rumah masing-masing. 

5. Kegiatan PKK di desa ibu dimulai dari pukul berapa? 

Jawab:  Kegiatan PKK di Desa Kunir dilakukan pada pukul 14:00- 

16:00 setiap sebulan sekali pada tanggal 7. Kegiatan yang dilakukan 

tidak pernah melebihi atau sampai waktu solat maghrib. Hal ini 

dikarenakan untuk menhindari kesenjangan dalam masyarkata luas dan 

untuk menghormati para pemeluk agama yang lain. Untuk bulan april 

ini yang dibahas dalam kegiatan kemarin adalah semua Pokja diharap 

membuat rengrengan program kerja dengan membuat kegiatan yang 

diperlukan oleh desa sekaligus mempersiapkan lomba KDRT tingkat 

provinsi setelah kemarin mendapat juara 1 tingkat kabupaten 

6. Pernah atau tidak kegiatan PKK dilakukan hingga melebihi waktu 

solat maghrib? 

Jawab:  Kegiatan yang dilakukan tidak pernah melebihi atau sampai 

waktu solat maghrib. Hal ini dikarenakan untuk menhindari 

kesenjangan dalam masyarkata luas dan untuk menghormati para 

pemeluk agama yang lain 

7. Mayoritas anggota kelompok PKK di desa ibu memeluk agama apa? 

Jawab: Agama Islam 

8. Jika mayoritas kelompok PKK di desa ibu memeluk agama islam. 

Apakah saat Hari Raya Idul Fitri PKK di desa ibu mengadakan 

kegiatan Halal Bihalah? 

Jawab: Mengadakan seminggu setelah hari raya 

9. Apakah setiap hari raya keagamaan ketua PKK  memberikan ucapan 

selamat kepada anggotanya? 

Jawab: Iya 



  
 

10. Apakah ucapan selamat hari raya itu diberikan oleh ketua PKK kepada 

semua anggotanya? 

Jawab: Iya 

11. Bagaimana jika ada anggota yang berbeda agama. Apakah Ketua PKK 

di desa ibu juga memberikan selamat atau tidak? 

Jawab: Memberikan ucapan selamat 

12. Bagaimana cara ketua PKK di desa ibu memberikan ucapan selamat 

hari raya  kepada anggota yang berbeda agama? 

Jawab: Dengan mengucapkan selamat hari raya kepada anggota yang 

berbeda agama 

13. Di dalam kelompok PKK terdapat beberapa program kerja yang ingin 

dicapai. Menurut  ibu PKK di desa wilayah ibu adakah sesuatu yang 

mendasari pembagian kelompok kerja tersebut? 

Jawab: Tidak Ada karena kegiatan ini bersifat suka rela jadi tidak 

memaksakan anggotanya 

14. Apa yang mendasari pembagian kelompok kerja dalam kelompok PKK 

di desa ibu? 

Jawab: Tidak Ada 

15. Apabila ada warga yang terkena musibah misalnya pada suatu hari 

terjadi angin puting beliung yang menimpa desa ibu, akibatnya salah 

satu rumah warga ada yang roboh akibat angin. Bagaimana tindakan  

kelompok PKK melihat kejadian itu? 

Jawab: Membantu semampunya 

16. Biasanya bantuan yang kelompok PKK berikan itu berupa apa bu? 

Jawab:  Bentuk bantuan yang kelompok PKK Desa Kunir berikan 

kepada warga yang terkena musibah adalah disesuaikan dengan 

kemampuan kita. Biasanya bentuk bantuan yang kita berikan adalah 

berupa sumbangan dana yang berasal dari iuran masing-masing 

anggota dan kadang desa juga ikut berpartisipasi dengan memberi 

sumbangan untuk meringankan korban yang terkena musibah 



  
 

17. Bagaimana cara PKK mengumpulkan dana sosial untuk membantu 

warga tersebut? 

Jawab: iuran anggota PKK dan iuran dari desa 

18.  Bagaimana menurut ibu jika ada anggota PKK yang sedang sakit? 

Jawab: Menjenguk 

19.  Apakah dalam kelompok PKK ada peraturan yang berkaitan dengan 

menjenguk anggota yang sakit. Misalnya dalam PKK ada ketentuan 

akan menjenguk anggota jika anggota tersebut sudah tiga kali berturut-

turut tidak mengikuti kegiatan atau diketahui anggota tersebut benar-

benar sedang sakit? 

Jawab: Tidak ada ketentuan khusus untuk menjenguk anggota yang 

sakit karena tidak ada dana khusus dari PKK melainkan iuran 

seiklasnya dari anggota-anggota PKK dan sistem menjenguk ini 

berupa perwakilan saja dari kelompok. 

20. Sebagai bagian daripada kelompok PKK ibu pernah menjabat sebagai 

pengurus PKK di desa ibu apa tidak? 

Jawab: Pernah 

21.  Apakah ada harapan ingin menjadi pengurus PKK di desa ibu apa 

tidak?Apa alasannya? 

Jawab:  Harapan jika menjadi pengurus PKK desa adalah untuk 

memajukan PKK di desa agar tidak kalah dengan desa yang lain dan 

memaksimalkan program kerja PKK sehingga terwujud kesejahteraan 

keluarga seperti yang diharapkan dalam kegiatan ini. 

22. Apakah kelompok PKK di desa ibu memberikan kesempatan yang 

sama kepada anggotanya untuk menjadi pengurus? 

Jawab: Iya 

23. Apakah di desa ibu pernah terjadi konflik di antara warga masyarakat? 

Jawab: Tidak Pernah 

24. Apa penyebab terjadinya konflik tersebut? 

Jawab: Tidak Ada 

25. Bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut? 



  
 

Jawab: musyawarah 

26. Ibu masih ingat lagu zaman sekolah dahulu lagu “Indonesia 

Raya”?coba ibu nyanyikan  lagu itu? 

Jawab: Bisa Menyanyikan 

27. Apakah Ibu bangga tinggal di negara Indonesia?Apa alasannya? 

Jawab:  Saya sangat bangga menjadi warga negara Indonesia karena 

negara ini mempunyai sikap kebersamaan yang utuh tanpa melihat 

perbedaan yang ada terwujud dari persatuan dan kesatuanya yang 

dapat merebut negara Indonesia dari jajahan negara lain 

28. Salah satu wujud mencintai negara yaitu dengan menjaga kebersihan 

lingkungan. Apakah di desa ibu pernah diadakan kerja bakti bersih-

bersih desa? 

Jawab: Pernah 

29. Setiap berapa sekali diadakan kerja bakti tersebut? 

Jawab: Awalnya seminggu sekali berhubung kalau seminggu sekali 

terkesan sering dan semua anggota juga tidak selalu ada waktu untuk 

mengikuti. Jadi kegiatan kerja bakti dilakukan sebulan sekali. 

30. Dalam pelaksanaan kerja bakti desa tersebut melibatkan siapa saja? 

Jawab: Semua anggota PKK dan warga 

31. Bagaimana pendapat ibu mengenai kegiatan kerja bakti tersebut? 

Jawab: Sangat setuju karena ini merupakan kegiatan yang positif yang 

hasilnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

32.  Ada dana khusus apa tidak bu dari kelompok PKK. Misalnya untuk 

konsumsi membeli jajan dan minuman untuk suguhan? 

Jawab:  Ada dana khusus dari kelompok PKK untuk konsumsi dalam 

kerja bakti bersih-bersih desa. Dana ini berasal dari dana yang 

diperoleh PKK dari ADD (Alokasi Dana Desa). Tetapi dari desa yaitu 

dari hasil bengkok juga memberikan bantuan untuk kelancaran 

kegiatan secara sukarela 



  
 

33. Hari kemerdekaan biasanya identik dengan kegiatan lomba-lomba. Di 

desa ibu perayaan hari kemerdekaan yang dilakukan oleh kelompok 

PKK itu seperti apa bu? 

Jawab: Mengadakan lomba seperti menghias wajah, balap karung, 

balap kelereng dll. 

34. Dalam kegiatan PKK biasanya mempunyai pakaian seragam. PKK di 

desa ibu sendiri bagaimana? 

Jawab: Ada seragam kelompok 

35. Sistemnya bagaimana bu apakah mewajibkan semua anggota 

mempunyai atau bagaimana? 

Jawab: Tidak mewajibkan karena PKK mempunyai dana  membuat 

seragam untuk para anggotanya. 

36. Setelah mempunyai seragam apakah harus selalu dipakai dalam setiap 

pertemuan? 

Jawab:  harus dipakai 

37. Bagaimana dengan anggota yang tidak memakai seragam. Apakah 

PKK di desa ibu mempunyai peraturan khusus misalnya memberikan 

sanksi atau dibiarkan saja atau bagaimana bu? 

Jawab: Tidak dihukum hanya diperingatkan saja tetapi kalau tiga kali 

berturut-turut dalam mengikuti kegiatan tidak memakai seragam maka 

sesuai kesepkatan bersama maka dikenakan sanksi berupa denda. 

38. Berkaitan dengan pelaksanaan program kerja misalnya  kegiatan bakti 

sosial ada pertemuan khusus pengurus pelaksanaan di luar kegiatan 

rutin PKK atau cukup dibahas pada waktu pertemuan rutin saja 

kemudian terjun kelapangan bu? 

Jawab: secara umum pembahasan program kerja dalam PKK dilakukan 

bersamaan pada waktu kegiatan rutin PKK. 

39. Kegiatan bakti sosial seperti apa saja yang pernah dilaksanakan 

kelompok PKK di desa ibu? 



  
 

Jawab: memberi sumbangan kepada korban bencana gunung meletus 

di Jogja berupa iuran dari anggota-anggota PKK dan sumbangan dari 

masyarakat desa. 

40. Bagaimana tanggapan masyarakat tentang pelaksanaan program kerja 

tersebut? 

Jawab: sangat antusias karena ini merupakan kegiatan kemanusiaan 

untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang 

terkena musibah. 

41. Berbicara tentang salah satu produk Indonesia adalah batik. Apakah 

ibu suka memakai batik? 

Jawab: Suka 

42. Apa alasan ibu suka memakai batik? 

Jawab:  Karena batik merupakan hasil karya anak bangsa dan 

merupakan warisan budaya  kita yang tidak dimiliki oleh negara lain 

43. Untuk melindungi dan melestarikan karya asli negara Indonesia yaitu 

batik  agar tidak diklaim oleh negara lain, sebagai warga negara 

Indonesia menurut ibu apa yang harus ibu lakukan? 

Jawab: Tidak malu memakai batik 

44.  Apakah kelompok PKK di wilayah desa ibu setiap tahun sekali 

mengadakan pergantian kepengurusan? 

Jawab: Tidak bisa ditentukan karena sistem pergantian kepegurusan ini 

bersifat suka rela. Pergantian akan dilakukan jika salah satu pengurus 

menyataan ketidak sanggupanya untuk mengemban jabatan tersebut 

dan meminta untuk diganti. 

45. Bagaimana pendapat ibu mengenai pergantian kepengurusan yang 

diadakan setiap setahun sekali dalam kelompok PKK tersebut? 

Jawab: pergantian kepengurusan menurut saya merupakan usaha untuk 

memberikan kesempatan bagi yang lain. 

46. Dalam pergantian kepengurusan kelompok PKK di desa ibu dilakukan 

dalam bentuk apa? 

Jawab: Musyawarah Mufakat 



  
 

47. Misalnya dalam sebuah forum diskusi kelompok PKK sedang 

membahas tentang program kerja yang akan dilaksanakan. Apakah dari 

anggota yang hadir  ada yang memberikan sanggahan atau pendapat 

apa tidak bu? 

Jawab: Ada 

48. Bagaimana cara para anggota menyampaikan pendapatnya bu. Apakah 

dengan mengutarakan pendapatnya langsung dalam forum yang sedang 

berjalan atau hanya bergumam sendiri dalam hati? 

Jawab: Ada biasanya mereka mengutarakan pendapatnya langsung 

dalam forum yang sedang berjalan. 

49. Bagaimana anggota yang lain menanggapi pendapat atau sanggahan  

tersebut? 

Jawab: memberi kesempatan untuk anggota yang lain mengutarakan 

pendapatnya masing-masing 

50. Menurut ibu perlu apa tidak suatu forum dilaksanakan dengan 

musyawarah?Apa alasannya? 

Jawab: perlu agar mencapai suatu keputusan yang telah disepakati 

secara bersama 

51. Menurut ibu segala sesuatu yang telah dilaksanakan itu perlu 

pertanggung jawabkan apa tidak?Apa alasannya? 

Jawab: Perlu agar jelas bagaimana prosesnya memakan waktu dan 

biaya berapa serta hasilnya seperti apa. 

52. Dalam kelompok PKK terdapat program kerja yang harus 

dilaksanakan. Misalnya kegiatan lomba memasak dalam rangka 

meningkatkan kreativitas ibu-ibu dalam membuat ragam masakan. 

Menurut ibu dalam kelompok PKK yang ada di desa ibu setelah 

dilaksanakanya program kerja ada pertanggung jawaban apa tidak dari 

ketua kelompok program kerja kepada ketua PKK?Apa alasannya? 

Jawab: perlu karena ketua masing prokja merupakan pemimpin dalam 

pelaksanaan atau keberhasilan dalam pelaksanaan prokja yang 

bersangkutan. 



  
 

53. Menurut ibu pertanggung jawaban program kerja perlu dilakukan 

berapa sekali? 

Jawab: sebenarnya sih secapat mungkin tetapi menyingkat waktu, 

maka setiap tiga bulan sekali waktu ada evaluasi kepengurusan 

sekalian diadakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan program 

kerja 

54. Misalnya pada suatu hari anak ibu sedang sakit butuh sekali ibu 

disampingnya dan pada saat yang bersamaan tetangga ibu ada yang 

akan melahirkan posisi ibu adalah bidan satu-satunya di desa 

tersebut?keputusan apa yang akan ibu ambil? 

Jawab: menolong ibu yang akan melahirkan tersebut dan meminta 

tetangga sebelah untuk menjaga anaknya 

55. Mengapa ibu mengambil keputusan tersebut? 

Jawab: karena sebagai itu demi kebaikan bersama 

56. Setiap kegiatan PKK ibu lebih senang duduk di belakang atau di 

depan?Apa alasannya? 

Jawab:  di depan karena sebagai wakil harus memberikan contoh yang 

baik 

57. Di dalam kegiatan PKK  biasanya bagaimana posisi tempat duduknya 

bu. Apakah untuk pengurus selalu ditaruh di depan sendiri atau sama-

sama dengan anggota yang lain? 

Jawab: Tidak ada pemisahan posisi tempat duduk semua sama rata 

58.  Bagaimana pendapat ibu mengenai pemisahan posisi tempat duduk 

tersebut? 

Jawab: Tidak Ada 

59. Rajin pangkal pandai hemat pangkal kaya. Apa maksud dari 

peribahasa tersebut? 

Jawab: Siapa yang rajin belajar pasti dia akan menjadi pandai dan 

barang siapa yang rajin menabung kelak suatu saat seseorang itu akan 

menikmati hasil tabungannya 



  
 

60. Sudahkah ibu menerapkan pola hidup hemat dalam keluarga?Apa 

contohnya? 

Jawab:  Sudah dengan cara membiasakan anak menabung sejak dini 

61. Biasanya menabung minimal berapa hari sekali? 

Jawab:  sebulan sekali 

62. Ibu menabung di rumah atau di bank? 

Jawab: di bank 

63. Dalam kegiatan PKK di wilayah desa ibu pernah tidak ada penyuluhan 

dari pihak perbankan yang memberikan penyuluhan tentang tatacara 

dan manfaat menabung? 

Jawab: Tidak Pernah 

64. Menurut ibu menabung itu penting apa tidak?Apa alasannya? 

Jawab: penting karena dengan menabung selain sebagai wujud hidup 

hemat juga untuk membantu mengatasi keperluan yang bersifat 

mendadak dan mendesak 

65. Dalam melaksanakan kegiatan PKK apakah ada 

himbauan/peraturan/ketentuan khusus tentang bentuk dan jenis 

pelaksanaan kegiatan? 

Jawab: ada yaitu dalam kegiatan PKK ada dana 100.000 dengan dana 

yang minimal diharapkan dapat dimanfaatnya sesederhana mungkin 

dan mampu mencukupi semua anggota yang hadir 

B. Siapa yang terlibat atau berpengaruh dalam implementasi Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir 

1. Sesuai dengan struktur orgsnisasi PKK meliputi siapa saja pengurus 

yang ada di dalam kelompok PKK di wilayah desa ibu? 

Jawab: Donatur (Kepala Desa), Penasihat (Isminingsih), Ketua 

(Mukholifah) dan Wakil Ketua PKK (Isminingsih), Sekretaris 

(Watiningsih dan Isminingsih) , Bendahara (Nurul Jannah dan Sri 

Atminarti) , Ketua masing-masing Pokja: Pokja 1 (Uswatin Hassanah) 

Pokja 2 (Munifah) Pokja 3 (Tutik) Pokja 4 (Mahmudah) dan Anggota 

(Alqomah, Bahjatunnajwa, Rohiyati dsb) 



  
 

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pelaksanaan program 

kerja yang ingin di capai PKK ada evaluasi tentang pelaksanaan tugas 

yang diemban oleh masing-masing pengurus. Menurut ibu bagaimana 

menanggapi kegiatan evaluasi terhadap pengurus tersebut? 

Jawab:  Setiap tiga bulan sekali diadakan pertemuan rutin para 

pengurus untuk membahas pertanggung jawaban dari program kerja 

yang telah dilaksanakan sekaligus mengadakan evaluasi kepengurusan 

demi mendapatkan hasil yang maksimal demi kebaikan bersama 

3. Menururt ibu dari masing-masing pengurus yang memiliki peran 

penting dalam kemajuan PKK di desa ibu itu siapa?Alasannya? 

Jawab: Ketua PKK karena dengan kebijakan-kebijakanya dalam 

kegiatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan PKK 

4. Dalam menjalankan program kerjanya PKK secara langsung 

berhubungan  dengan masyarakat. Misalnya program kerja PKK dalam 

bidang kesehatan salah satunya yaitu mengoptimalkan kegiatan 

posyandu disini kelompok PKK bekerja sama dengan bidan yang ada 

di desa tersebut, selain menjalankan tugasnya sebagai ahli kesehatan 

bidan juga secara tidak langsung melaksanakan apa yang menjadi 

tujuan program kerja PKK di bidang kesehatan. Bagaimana partisipasi 

yang masyarakat tunjukan untuk mendukung suksesnya program 

tersebut? 

Jawab: Masyarakat sangat antusias sekali mengikuti kegiatan tersebut 

5. Kepala Desa sebagai pemimpin di desa yang mana penjabatanya di 

pilih langsung oleh warganya. Menurut ibu Bagaimana kerjasama yang 

dilakukan oleh kepala desa dengan PKK untuk mensukseskan program 

kerjanya? 

Jawab:  Terlaksanakanya program-program dalam kelompok PKK 

karena adanya kerja sama yang utuh di antara anggota dan masyarakat 

desa. Salah satunya adanya dana dari desa yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa sebagai wakil rakyat 



  
 

6. Menurut ibu bagaimana peran serta tokoh masyarakat  dalam 

kehidupan sehari-hari? 

Jawab: tokoh masyarakat adalah orang yang dijadikan teladan dalam 

desa tersebut jadi sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN PKK 

DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK 

 

Pedoman Wawancara Untuk Keluarga 

I. Identitas Informan 

Hari/Tanggal : Minggu, 24 Maret 2013 

Nama  : Suyoto/ Suami Ibu Isminingsih 

Umur  : 48 Tahun 

Alamat  : Ds.Kunir 

II. Daftar Pertanyaan 

C. Faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai keikutsertaan ibu dalam 

kegiatan PKK? 

Jawab: sangat mendukung keikutsertaan ibu dalam kegiatan PKK 

2. Menurut Anda kegiatan PKK itu kegiatan yang seperti apa? 

Jawab: kegiatan yang diikuti oleh ibu-ibu rumah tangga yang 

mempunyai tujuan khusus yaitu mensejahterakan keluarga. 

3. Menurut Anda apa manfaat bagi ibu dalam  mengikuti kegiatan PKK? 

Jawab:  Dapat bersilahturahmi dengan ibu-ibu yang lain dan dapat 

menambah pengalaman dan pengetahuan baru dari semua program dan 

aturan yang ada di dalam kelompok PKK 

4. Perbedaan seperti apakah yang Anda dan keluarga lihat sebelum dan 

sesudah ibu mengikuti kegiatan PKK? 

Jawab: Setelah mengikuti kegiatan PKK dapat ilmu yang dapat 

diambil yaitu tentang kreasi dalam penyajian masakan 

 

 



  
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN PKK 

DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK 

 

Pedoman Wawancara Untuk Masyarakat / Tokoh Masyarakat 

I. Identitas Informan 

Hari/Tanggal : Senin, 25 Maret 2013 

Nama  : Narno 

Umur  : 40 tahun 

Alamat  : Ds. Kunir 

II Daftar Pertanyaan 

C. Faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

1. Menurut Anda kegiatan  PKK itu seperti apa? 

Jawab: kegiatan berkumpul ibu-ibu setiap sebulan sekali sambil 

mengadakan arisan 

2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kegiatan PKK di desa ini? 

Jawab: setuju setidaknya mengisi waktu luang ibu dengan 

bersilaturahmi dengan ibu-ibu yang lain 

3. Menurut Anda manfaat pelaksanaan PKK bagi kemajuan desa itu apa? 

Jawab: menciptakan kerukunan di antara sesama. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

INSTRUMEN PENELITIAN 

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEGIATAN PKK 

DI DESA KUNIR KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK 

 

Pedoman Wawancara Untuk Pemerintah Desa 

I. Identitas Informan 

Hari/Tanggal : Senin, 26 Maret 2013 

Nama  : Jafar Sodiq 

Umur  : 42 Tahun 

Jabatan  : Ketua Dusun Kunir Kidul 

Alamat  : Ds. Kunir 

II. Daftar Pertanyaan 

C. Faktor yang mendukung dan menghambat pengamalan Nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan PKK di Desa Kunir. 

1. Menurut Anda kegiatan PKK itu seperti  apa? 

Jawab: kegiatan yang rutin dilakukan oleh ibu-ibu setiap tanggal 7 yang 

tujuanya untuk mensejahterakan keluarga 

2. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kegiatan PKK di desa? 

Jawab: sangat setuju setidaknya ibu-ibu mempunyai kegiatan yang positif 

untuk kesejahteraan bersama. 

3. Menurut Anda manfaat pelaksanaan PKK bagi desa itu apa? 

Jawab: jika modal awalnya yaitu ibu-ibu yang mana tugasnya mengurus 

keluarga memunyai pengetahuan dan pengalaman untuk mengurtur lebih 

baik, maka hal ini akan berdampak baik juga untuk kesejahteraan desa. 

4. Kerja sama seperti apakah yang dilakukan antara pemerintah desa dengan 

kelompok PKK untuk mewujudkan tujuan yang sama yaitu kemajuan 

desa? 

Jawab: pemeintah desa sangat mendukung setiap kegiatan PKK selagi 

kegiatan itu bersifat positif. 

 

 

 

 

 



  
 

Lampiran 6 

Foto Kegiatan PKK di Desa Kunir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kegiatan Pertemuan Rutin PKK di Desa Kunir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Memberi Kesempatan Untuk Menyampaikan Pendapat 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Berdo’a Bersama Sebelum dan Sesudah Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kegiatan Posyandu di Dusun Kunir Kidul 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Pemberian Vitamin Kepada Balita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Kerja Bakti Rutin Setiap Bulan 

 

 



  
 

Lampiran 7 

Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Lampiran 8 

Surat Izin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Lampiran 9 

Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian 

 


