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ABSTRACT 

BEHAVIOR OF LEADER IN PERSPECTIVE SIX PHASE GROUP OF 

DEVELOPMENT 

(Studies in group fostering family welfare (PKK) Village Bumi Ayu 

Sukadana District of East Lampung Regency Year 2011-2016) 

 

 

By 

DESTI SULISTIANI 

 

The research problem is the incompatibility of the PKK leader behavior Village 

Bumi Ayu with the development phase of the group. In other words, the behavior 

of the leader of the PKK Village Bumi Ayu does not correspond to the group 

phase of development or has not run optimally task in fostering the PKK Village 

Bumi Ayu in the year 2011-2016. This is evident from the lack of a leader in 

protecting member and not run the steps that should be done by leaders in the 

group for the welfare of the family. 

 

The purpose of this study was to determine the cause of the behavior of the leader 

of Family Welfare Guidance (PKK) in the perspective of the six phases of 

development of the group. Meanwhile the research method using descriptive 

qualitative method. 

 

These results indicate that the behavior is the leader of the PKK Village Bumi 

Ayu is not in accordance with the phase of development of the group. Because 



First, the PKK leader Desa Bumi Ayu does not protect members of the group. 

Second, the group leader did not unite / make the group members know each 

other. Third, the group leader never listen to the opinions of each member and the 

leader does not provide a solution to the group members. Fourth, the leader of the 

group still looks stiff in running programs PKK. Furthermore, the group leader did 

not provide support and encouragement to members of that group can perform. 

And finally, the group leader never did the dissolution / closure after doing 

activities. 

 

Keywords: Leader Behavior, Six Phase Group Development, Family Welfare 

Fostering (PKK). 
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Oleh 

DESTI SULISTIANI 

 

Masalah penelitian ini adalah tidak sesuainya perilaku pemimpin kelompok PKK 

Desa Bumi Ayu dengan fase perkembangan kelompok. Dengan kata lain, perilaku 

pemimpin kelompok PKK Desa Bumi Ayu tidak sesuai dengan fase 

perkembangan kelompok atau belum menjalankan tugas secara optimal dalam 

membina kelompok PKK Desa Bumi Ayu pada tahun 2011-2016. Hal ini terlihat 

dari kurangnya pemimpin dalam mengayomi anggota dan tidak menjalankan 

tahap-tahap yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin dalam kelompok untuk 

mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab perilaku pemimpin 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam perspektif enam fase 



perkembangan kelompok. Sementara itu metode penelitian ini menggunakan 

metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perilaku pemimpin kelompok PKK Desa 

Bumi Ayu tidak sesuai dengan fase perkembangan kelompok. Karena Pertama, 

Pemimpin kelompok PKK Desa Bumi Ayu tidak mengayomi anggota kelompok. 

Kedua, Pemimpin kelompok tidak menyatukan/membuat anggota kelompok 

saling mengenal satu sama lain. Ketiga, Pemimpin kelompok tidak pernah 

mendengarkan pendapat dari masing-masing anggota serta pemimpin tidak 

memberikan solusi kepada anggota kelompok. Keempat, Pemimpin kelompok 

masih terlihat kaku dalam menjalankan program-program PKK. Selanjutnya, 

Pemimpin kelompok tidak memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota 

agar kelompok dapat berprestasi. Dan yang terakhir, Pemimpin kelompok tidak 

pernah melakukan proses pembubaran/penutupan setelah melakukan kegiatan. 

 

Kata Kunci : Perilaku Pemimpin, Enam Fase Perkembangan Kelompok, 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). 
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MOTTO 

Always be yourself no matter what they say  

and never be anyone else even 

 if they look better than you. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk 

sosial. Oleh karena itu, individu tidak dapat terlepaskan dengan orang lain. 

Setiap kali bertindak pasti ada keikutsertaan orang lain yang 

melengkapinya. Dorongan manusia untuk tergabung dalam suatu 

kelompok terjadi karena adanya tuntutan pemenuhan kebutuhan. 

Kebutuhan dalam suatu kelompok berupa : 1) kebutuhan utama, 

menyangkut kebutuhan fisik maupun biologis seperti makan minum, 

seksual, kesehatan, dan kebutuhan akan rasa aman; 2) kebutuhan sosial, 

menyangkut kepentingan untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti 

berkomunikasi, melakukan kegiatan bersama, keteraturan sosial, dan 

kontrol sosial; 3) kebutuhan integratif, menyangkut hakikat manusia 

sebagai makhluk pemikir dan bermoral seperti kebutuhan akan adanya 

 perasaan benar atau salah dan adil atau tidak adil, mengungkapkan 

 perasaan dan sentimen-sentimen kolektif/ kebersamaaan, serta keyakinan 

diri tentang pengakuan atas keberadaan dirinya. 
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Kelompok merupakan orang yang memiliki kepentingan yang sama dan 

memiliki beberapa landasan interaksi yang sama. Mereka diikat bersama 

oleh serangkaian  hubungan sosial yang khas. Kelompok dapat 

terorganisasi secara ketat dan berjangka panjang, namun juga dapat 

bersifat cair dan sementara. Kelompok dapat terdiri atas dua orang, tiga 

orang, dan seterusnya sampai puluhan atau bahkan ribuan orang dengan  

keterampilan yang berbeda-beda. Kelompok ini juga mempunyai suatu 

komitmen pada maksud bersama, menegakkan tujuan yang spesifik, dan 

mempunyai kepemimpinan serta struktur untuk memberikan pengarahan.  

Keaktifan pemimpin di dalam kelompok itu dapat mempengaruhi kinerja 

anggota kelompok. Pemimpin di dalam kelompok ini bertanggung jawab 

baik pada tingkat individual maupun tingkat kelompok dengan memiliki 

sistem evaluasi yang dirancang dengan baik dan sistem ganjaran. 

Akhirnya, kepemimpinannya berkinerja tinggi dicirikan oleh kepercayaan 

timbal-balik yang tinggi diantara anggota-anggotanya. 

Salah satu wadah organisasi perempuan di masyarakat desa adalah PKK. 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan sebuah gerakan 

yang tumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai penggerak dan 

dinamisatornya dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga 

untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga sebagai unit kelompok terkecil 

dalam masyarakat. Gerakan PKK adalah gerakan pembangunan 

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang bertujuan untuk dapat 

mewujudkan keluarga-keluarga yang sehat, sejahtera, maju dan mandiri. 

http://desabatubulan.com/lembaga-desa/pkk. 
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Pengertian ini secara lengkap telah tercantum dalam Buku Pintar PKK 

yang bunyinya sebagai berikut : 

“PKK adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh 

dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk 

membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam 

masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan 

membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera”. 

Gerakan PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan, yang mekanismenya dikelola dan dilaksanakan secara 

berjenjang, dari tingkat terbawah desa hingga pusat. 

PKK menjadi gerakan untuk mendata beberapa aspek yang diperlukan 

seperti data warga, ibu hamil, bayi, dan balita, kelahiran, kematian, sampai 

kegiatan masyarakat. PKK juga harus menembus pemahaman agama yang 

kurang tepat, tentang pelarangan penggunaan alat kontrasepsi termasuk 

mereka harus memberikan penjelasan yang utuh tentang manfaat program 

Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat yang rata-rata berpendidikan 

rendah, mereka membantu korban kekerasan perempuan dalam rumah 

tangga dan masyarakat. PKK fokus dalam membela kaum miskin yang 

kelaparan dengan cara membantu ekonomi kaum perempuan. 

Satu hal penting yang harus dilakukan kader untuk mengusahakan 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) agar mengelola gerakan PKK 

dengan profesional, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku 

perencana, pelaksana dan pengendali, sebagai motivator dan penggerak, 

agar program-program PKK dapat terlaksana dengan lancar. 



4 
 

 
 

Kesejahteraan Keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan 

keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar 

terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata 

kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, 

keamanan, keharmonisan, dan kedamaian. Dengan demikian, 

kesejahteraan keluarga menjadi salah satu tolok ukur dan barometer dalam 

pembangunan. Oleh karena itu, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu Lembaga 

Kemasyarakatan Desa, Mitra Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan.  

Program Kerja PKK berorientaasi pada praksis, artinya PKK bergerak 

pada aksi-aksi nyata memberdayakan dan memihak kaum perempuan. 

PKK mempunyai andil besar dalam mensukseskan lomba desa. PKK 

adalah suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola 

oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang 

sejahtera. PKK adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen 

non profit dan tidak berafiliasi kepada suatu partai politik tertentu. 

http://desabatubulan.com/lembaga-desa/pkk/. 

PKK mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan 

dalam meningkatkan kesejahteraan lahir batin menuju terwujudnya 

keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri, dan harmonis 

serta mempunyai peran dalam menumbuh-kembangkan potensi dan peran 

perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran 

PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya 

http://desabatubulan.com/lembaga-desa/pkk/
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keluarga, pembina, motivator, serta penggerak prakarsa, gotong royong 

dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral 

dalam mewujudkan pembangunan partisipatif. 

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa kelompok PKK memiliki peran 

membangun, membina, dan membentuk keluarga untuk mewujudkan 

kesejahteraan keluarga. Peran tersebut dapat diwujudkan apabila perilaku 

pemimpin dalam perkembangan kelompok dapat memotivasi dan 

menggerakkan masyarakatnya dalam menjalankan fase-fase 

perkembangan kelompok agar masyarakat dapat menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh kelompok PKK antara lain 

menjalankan program-program PKK dengan menggunakan  Fase-fase 

Perkembangan Kelompok (Tuckman dan Jensen, 1977), yaitu : Fase 

Orientasi, Fase Forming, Fase Storminng,  Fase Norming, Fase 

Performing, dan Fase Adjourning.  

Sama halnya dengan kondisi  yang ada di Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana, kelompok PKK harus berperan aktif dalam menggerakkan atau 

menjalankan Program-program PKK dengan menggunakan  fase-fase 

perkembangan kelompok untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga. Cara 

yang dapat dilakukan  untuk merealisasikan peran tersebut (Tukman dan 

Jensen, 1977) antara lain : 
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1. Pemimpin dapat mendefinisikan misi kelompok, mengklarifikasi 

harapan-harapan anggotanya, memberi instruksi kepada anggota 

dan membuat skema tujuan kelompok. 

2. Pemimpin itu dapat membuat rencana/fokus pada masalah, dan 

mendorong adanya partisipasi terhadap anggota kelompok. 

3. Pemimpin itu harus fokus pada tujuan kelompok,menyelesaikan 

konflik/mendeteksi kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. 

4. Pemimpin dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam 

kelompok dan memberikan dorongan kepada anggota kelompok. 

5. Pemimpin dapat memberi dorongan kepada anggota untuk 

meningkatkan tanggung jawabnya, dan mengukur hasil kerja yang 

optimal. 

6. Pemimpin dapat memusatkan perhatian anggotanya pada proses 

penutupan/perpisahan.  

Kenyataannya perilaku pemimpin PKK di Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana dalam menjalankan program-program PKK belum sesuai 

dengan fase-fase perkembangan kelompok tersebut. Sehingga banyak 

anggota PKK Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana banyak yang belum 

paham tentang adanya program PKK di Desa Bumi Ayu. Ketidakpahaman 

para anggota itu dikarenakan adanya pemimpin yang belum berperilaku 

perspektik dalam  menjalankan program yang sesuai dengan enam fase 

perkembangan kelompok. 
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Fase-fase yang tidak dijalankan oleh pemimpin PKK Desa Bumi Ayu 

Kecamatan Sukadana dalam menjalankan program PKK Desa  Bumi Ayu 

adalah : 

1. Fase orientation 

Perilaku pemimpin PKK Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana tidak 

menjalankan misi kelompok yang sesuai dengan tujuan utama program 

PKK. Dalam menjalankan program PKK tersebut, kebanyakan anggota 

tidak mengenal satu sama lain sehingga menimbulkan 

ketidakpercayaan setiap anggota kelompok. Pemimpin juga tidak 

menjelaskan kepada anggota kelompok tentang aturan-aturan umum 

kelompok sehingga tidak tercapai kelompok yang produktif. Pemimpin 

juga tidak membantu anggota kelompok untuk dapat mengenal 

pimpinan dan sesama anggota yang lain. 

Pemimpin tidak memberikan contoh perilaku-perilaku yang 

diharapkan dalam pelaksanaan program PKK oleh anggota kelompok 

melalui perilakunya. Sehingga para anggota kelompok tidak merasa 

aman, cemas dalam situasi baru dan tidak mengetahui apa yang akan 

terjadi dalam kelompok. 

2. Fase Forming 

Kenyataanya hubungan antar anggota satu sama lainnya masih diliputi 

oleh perasaan malu-malu dan ragu-ragu dalam membuat rencana/fokus 

pada masalah yang dihadapi kelompok PKK Desa Bumi Ayu 
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Kecamatan Sukadana. Suasananya juga masih telihat kaku dalam 

penyampaian pendapat, namun pada umumnya setiap individu hanya 

mementingkan kepentingan pribadi. Sehingga rasa kekelompokan 

dalam kelompok itu belum terbentuk sesuai yang diharapkan. 

3. Fase Storming 

Partisipasi dalam kelompok ini belum berkembang sehingga para 

anggota kelompok tidak sadar dalam mendeteksi kelebihan dan 

kekurangan masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi 

yang intensif. Perilaku pemimpin cenderung tidak memperhatikan 

karakteristik gaya masing-masing anggota. Sehingga dalam 

merumuskan tujuan tidak berhasil atau tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Maka tidak menimbulkan konflik diantara anggota satu 

sama lain. 

4. Fase Norming 

Tahap pembentukan norma ini tidak terciptanya suasana penuh 

keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan antar anggota 

masih di penuhi dengan rasa keraguan, dan konflik satu sama lain 

masih tertutup dengan rasa ketidakpercayaan diri dari masing-masing 

kelompok. Sehingga tidak adanya kesepakatan bersama oleh anngota 

kelompok dalam memecahkan masalah dan pekerjaan kelompok. 

Dengan demikian, kelompok tidak berjalan secara fungsional sesuai 

dengan pembentukan norma. 
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5. Fase Performing 

Pemimpin dalam kelompok PKK ini tidak menjalankan fase-fase yang 

sebelumnya, secara otomatis tidak adanya prestasi dalam kelompok. 

Tidak adanya prestasi dalam kelompok maka kelompok ini tidak biasa 

menggunakan instrumen dalam fase performing. 

6. Fase Adjourning 

Program PKK Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana tidak pernah 

melakukan kegiatan seperti kelompok komite, kelompok proyek, 

kelompok tugas, dan kelompok lainnya. Sehingga para anggota tidak 

memusatkan perhatian pada proses pembubaran/penutupan. 

Masalah ini berkaitan erat dengan kurang berjalannya partisipasi 

pemimpin kelompok PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. 

Untuk mengatasi masalah tersebut dan dalam rangka meningkatkan 

partisipasi pemimpin dalam perkembangan kelompok, maka perlu 

dikembangkan program-program PKK dengan menggunakan fase-fase 

perkembangan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.  

Berdasarkan hal tersebut, gerakan PKK di Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana telah mengalami perilaku pemimpin yang kurang memotivasi 

dan menggerakkan anggotanya dalam melakukan program-program PKK 

dan tidak sesuai dengan fase-fase perkembangan kelompok. Maka perlu 

dikembangkan program-program PKK yang sesuai dengan fase-fase 

perkembangan kelompok untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. 
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Program-program tersebut antara lain melalui fase-fase perkembangan 

kelompok. 

PKK dapat menjadi wadah untuk menumbuh-kembangkann sikap, 

perilaku, kemandirian, baik pribadi, keluarga maupun untuk masyarakat 

diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsi dengan sebaik-

baiknya. Oleh karena itu, menjadi kewajiban semua pihak terutama 

pengurus, anggota dan masyarakat untuk terus menerus berupaya 

meningkatkan kualitas program dan kegiatan kerjanya. Akan tetapi, tidak 

semua warga masyarakat aktif dalam organisasi PKK Desa Bumi Ayu 

Kecamatan Sukadana. 

Berikut ini adalah tabel jumlah perempuan yang tergabung dalam 

organisasi Kelompok PKK di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana 

Tahun 2011-2016. 

Tabel 1. Jumlah Anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa  

Bumi Ayu Kecamatan Sukadana, Lampung Timur Tahun 2011-

2016. 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

Perempuan 

Jumlah 

Anggota 

PKK 

Presentase Jumlah 

Anggota PKK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

1.142 

1.149 

1.162 

1.184 

1.197 

1.221 

715 

714 

697 

689 

678 

656 

62 % 

62 % 

60 % 

58 % 

56 % 

53 % 

Sumber : Data Primer (Anggota PKK Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana) 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari Tahun 2011-2016 

jumlah anggota PKK Desa Bumi Ayu semakin menurun, hal ini di 
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pengaruhi oleh perilaku pemimpin yang kurang memotivasi dan memberi 

dukungan kepada anggota kelompok. Sehingga anggota tidak lagi tertarik 

terhadap organisasi PKK dan tidak ingin berperan dalam meningkatkan 

kesejahteraan keluarga. 

Berikut ini Tabel Kajian Penelitian Sebelumnya yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Skripsi Terdahulu. 

No Nama Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1. I Ketut 

Susana 

(2013) 

Peranan 

Kelompok Ibu 

PKK Di 

Bidang 

Kebudaya-an 

Dalam Rangka 

Mmanfaatkan 

Potensi 

Kebudayaan 

Daerah Di 

Desa Wirata 

Agung Kec. 

Seputih 

Mataram 

Lampung 

Tengah Tahun 

2015 

Kelompok Ibu Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa 

Wirata Agung cukup berperan dalam 

mmanfaatkan potensi kebudayann 

daerah. Untuk Indikator memotivasi 

orang tua agar peduli terhadap 

kebudayaan daerah, menggerakkan 

masyarakat dalam upaya 

melestarikan kebudayaan daerah, 

masyarakata memiliki potensi 

kebudyaan daerah dan mempunyai  

keterampilan dalam upaya 

melestarikan kebudayaan daerah, 

peran kelompok ibu PKK masuk 

dalam kategori cukup berperan. Dan 

indikator memotivasi generasi muda 

agar tahu dan cinta terhadap 

kebudayaan daerah, peran ibu PKK 

dikategorikan sudah berperan. 
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2. Weni 

Amelda 

Yusnita 

(2007) 

Peranan 

Kelompok 

Pembina-an 

Kesejahte-raan 

Keluarga 

(PKK) dalam 

Upaya 

Melestari-kan 

Lingkung-an 

Hidup di 

Kelurahan 

Suka Menanti 

Kecama-tan 

Bandar 

Lampung 

Tahun 2007 

Peranan Kelompok PKK dalam 

upaya melestarikan lingkungan hidup 

di kelurahan sukamenanti kecamatan 

kedaton Bandar Lampung memiliki 

kategori cukup berperan. Untuk 

indikator memotivasi dan 

menggerakkan masyarakat agar 

peduli terhadap lingkungan, 

melakukan penghijauan lingkungan, 

upaya menanam dan memelihara 

pohon termasuk dalam kategori 

cukup berperan. 

 

3. Richard O. 

Karauwan 

(2007) 

Perilaku 

Kepemimpinan 

Kepala Desa 

dalam 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

di Desa 

Wonokarto 

Kecamatan 

Sekampung 

Dalam memimpin pelaksanaan dalam 

pembangunan di Desa Wonokarto 

terbatas karena Kepala Desa sebagai 

pemerintah desa hanya bisa 

mengusulkan serta mendampingi 

semua program pembangunan secara 

fisik maupun non fisik yang 

ditetapkan oleh hasil Musyawarah 

Rencana Pembangunan di tingkat 

kecamatan, oleh karena itu dapat 

dilihat dari adanya upaya pengawalan 

yang intensif dari kepala desa beserta 

jajarannya yang kerja sama dengan 

tokoh masyarakat di sekitarnya. 

Dalam mempengaruhi menggerakkan 

partisipasi masyarakat dalam 

pembangunan sangat dinamis dimana 

kepala desa dengan kepemimpinan 

partisipatif dengan sifatnya yang 

karismatik mampu mempengarui 

masyarakat secara menyeluruh untuk 

berpartisipasi langsung dalam 

pembangunan desa.  

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya seperti yang ditulis di atas menjadi 

pendukung penulis untuk melakukan penelitian lanjutan terkait Perilaku 

Pemimpin dalam Perspektif Fase perkembangan Kelompok. Berdasarkan 



13 
 

 
 

hasil penelitian  di atas membuktikan bahwa : pertama, peranan kelompok 

ibu-ibu PKK Desa Wirata Agung cukup berperan dalam memanfaatkan 

potensi kebudayaan daerah; kedua, peranan kelompok PKK dalam upaya 

melestarikan lingkungan hidup di kelurahan Sukamenanti memiliki 

kategori cukup berperan; ketiga, Perilaku kepemimpinan kepala desa 

wonokarto dalam mempengaruhi menggerakkan partisipasi masyarakat 

dalam pembangunan sangat dinamis, dimana kepala desa dengan 

kepemimpinan partisipatif dengan sifatnya yang karismatik mampu 

mempengarui masyarakat secara menyeluruh untuk berpartisipasi 

langsung dalam pembangunan desa. 

Perbedaan penelitian yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya 

adalah sudut pandang penelitian karena penulis ingin mengkaji Perilaku 

Pemimpin dalam Perspektif Fase Perkembangan Kelompok. Penelitian ini 

menggunakan  penelitian deskriptif kualitatif. Berdasarkan fakta-fakta 

yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih 

jauh terkait mengapa perilaku pemimpin kelompok PKK Desa Bumi Ayu 

tidak sesuai dengan fase perkembangan kelompok.  

B.      Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

Mengapa Perilaku Pemimpin Pembinaan Kesjahteraan Keluarga (PKK) 

tidak sesuai dengan Perspektif 6 Fase Perkembangan Kelompok di Desa 
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Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2016 ? 

C.      Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Penyebab Perilaku 

Pemimpin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tidak sesuai dengan 

Perspektif 6 Fase Perkembangan Kelompok di Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2016. 

D.     Manfaat penelitian  

a. Secara Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi tentang 

Penyebab Perilaku Pemimpin Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) 

tidak sesuai dengan Perkembangan Kelompok di Desa Bumi Ayu 

Kecamatan Sukadana Kabupaten lampung Timur. 

 

b. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran, 

informasi, dan pengetahuan dalam khasanah Ilmu Pemerintahan 

khususnya yang berkaitan dengan Perilaku Pemimpin dalam 

Pengembangan Kelompok di Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Perilaku Kepemimpinan 

 

 

1. Definisi 

 

Kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang memuat dua hal pokok 

yaitu: pemimpin sebagai subjek dan yang dipimpin sebagai objek. Kata 

pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina atau 

mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. 

Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun 

spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, 

sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap 

orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-

pemimpinannya. 

 

Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pemimpin. 

Seorang pemimpin adalah seseorang yang mempunyai keahlian 

memimpin, mempunyai kemampuan mempengaruhi 

pendirian/pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan 

alasan-alasannya. Seorang pemimpin adalah seseorang yang aktif 

membuat rencana-rencana, mengkoordinasi, melakukan percobaan dan 
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memimpin pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama-sama. Namun 

ada beberapa pengertian kepemimpinan, antara lain: 

Kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, dalam situasi tertentu 

dan langsung melalui proses komunikasi untuk mencapai satu atau 

beberapa tujuan tertentu (Tannebaum, Weschler and Nassarik, 1961, 

24). 

 

Kepemimpinan adalah sikap pribadi, yang memimpin pelaksanaan 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (Shared Goal, 

Hemhiel & Coons, 1957, 7). Kepemimpinan adalah suatu proses yang 

mempengaruhi aktifitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan 

bersama (Rauch & Behling, 1984, 46). Kepemimpinan adalah 

kemampuan seni atau tehnik untuk membuat sebuah kelompok atau 

orang mengikuti dan menaati segala keinginannya. 

 

Kepemimpinan adalah suatu proses yang memberi arti (penuh arti 

kepemimpinan) pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk 

memimpin dalam mencapai tujuan (Jacobs & Jacques, 1990, 281). 

Kepemimpinan adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk 

memahami dan setuju dengan apa yang diperlukan dan bagaimana 

pekerjaan dilakukan secara efektif, serta proses untuk memfasilitasi 

upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan (Rivai, 2003). 

Kepemimpinan adalah sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok demi tercapainya tujuan organisasi (Robbins, 1996: 39).  
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Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi 

dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut 

untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok 

dan budayanya (Rivai, 2003:2). Kepemimpinan dipengaruhi oleh sifat 

bawaan yang berhubungan dengan intelegensi, kepribadian dan 

kemampuan. Sifat-sifat kepemimpinan efektif adalah supervisory 

ability, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, kecerdasan, 

ketegasan, kepercayaan diri dan inisiatif (Ghiselli dalam Handoko, 

1998).   

Ciri/sifat utama kepemimpinan yaitu (a) kecerdasan, (b) kedewasaan 

dan keluasan hubungan sosial, (c) motivasi diri dan dorongan 

berprestasi, dan (d) sikap-sikap hubungan manusiawi. Kepemimpinan 

adalah bekerja melalui individu dan kelompok untuk mencapai tujuan 

organisasi (Monica,1998: 69). Kepemimpinan atau leadership adalah 

merupakan suatu proses mempengaruhi perilaku orang lain agar 

berperilaku seperti yang akan dikehendaki (Nimran, 2004: 64).  

Perilaku adalah apa yang seseorang lakukan dan apa yang orang lain 

terima atau rasakan dan menjadi sebuah tindakan (Monica Edinger, 

1998: 31). Perilaku kepemimpinan adalah respon individu sebagai 

seorang motivator dalam suatu organisasi terhadap suatu tindakan yang 

dapat diamati dan mempunyai dampak positif maupun negatif terhadap 

suatu organisasi (Depkes, 2008). Perilaku kepemimpinan adalah pola 

perilaku yang diperlihatkan orang itu pada saat mempengaruhi 
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aktivitas orang lain seperti yang dipersepsikan orang lain (Monica 

Edinger, 1998). 

 

Hersey dan Blanchard 1977 (dalam Monica Edinger, 1998: 73) 

menyatakan bahwa: 

“Kepemimpinan adalah tindakan dari seorang pemimpin untuk 

mempengaruhi orang lain dalam mencapai suatu tujuan sesuai 

dengan situasi organisasi, yang meliputi empat hal yaitu: 

menyampaikan atau telling, menjual atau selling, dengan peran 

serta atau participating, pendelegasian atau delegating.” 

 

 

2. Sifat dan syarat pemimpin  

Menurut Sunindhia (1993) menjelakan bahwa pemimpin harus 

memiliki sifat dan syarat yaitu:  

a. Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus 

mendengarkan saran-saran, nasehat-nasehat, dan pandangan dari 

orang-orang disekitarnya. Semakin banyak informasi yang dia 

dapatkan maka semakin mantap pandangannya secara situasional. 

b. Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling 

sedikitnya dia harus menjadi suri teladan mengenai segala apa 

yang dia instruksikan, dia ajarkan, dan dia harapkan dari 

bawahannya /pengikutnya. 

c. Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia, setia kepada janjinya, 

setia kepada organisasinya, setia kepada bawahannya dan setia 

kepada pekerjaannya. 

d. Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya: harus 

pandai, cakap dan berani mengambil keputusan setelah semua 
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faktor relevan diperhitungkan. Berani dalam artian berani secara 

moril (moral courage) dengan penuh tanggung-jawab, dan tidak 

melarikan diri jikalau ada akibatakibat yang meminta pertanggung-

jawaban. 

Menurut tuckman dan jensen 1977 (dalam Bahrur Rosyidi Duraisy, 

2015: 26) perilaku pemimpin itu harus memiliki sifat dan syarat 

sebagai berikut : 

a. Pemimpin itu dapat mendefinisikan misi kelompok, 

mengklarifikasi harapan-harapan anggotanya, memberi instruksi 

kepada anggota dan membuat skema tujuan kelompok. 

b. Pemimpin itu dapat membuat rencana/fokus pada masalah, dan 

mendorong adanya partisipasi terhadap anggota kelompok. 

c. Pemimpin itu harus fokus pada tujuan kelompok,menyelesaikan 

konflik/mendeteksi kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. 

d. Pemimpin dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam 

kelompok dan memberikan dorongan kepada anggota kelompok. 

e. Pemimpin dapat memberi dorongan kepada anggota untuk 

meningkatkan tanggung jawabnya, dan mengukur hasil kerja yang 

optimal. 

f. Pemimpin dapat memusatkan perhatian anggotanya pada proses 

penutupan/perpisahan. Proses ini dapat ditandai oleh emosi yang 

sangat positif terkait keberhasilan menyelesaikan tugas dan 

pencapaian tujuan tertentu. 
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3. Teori Perilaku Kepemimpinan 

Teori perilaku lebih menekankan pada apa yang dilakukan pemimpin 

dan bagaimana seorang pemimpin menjalankan fungsinya. Bila 

berbicara mengenai perilaku kepemimpinan, maka terlebih dahulu 

harus membahas teori-teori kepemimpinan. Gary (2001) menjelaskan 

bahwa teori kepemimpinan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu  

a. Teori Sifat (Traits Theory), 

Teori ini bertolak dari dasar pemikiran bahwa keberhasilan seorang 

pemimpin ditentukan oleh sifat-sifat, perangai atau ciri-ciri yang 

dimiliki pemimpin itu. Atas dasar pemikiran tersebut timbul 

anggapan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, 

sangat ditentukan oleh kemampuan pribadi pemimpin. Dan 

kemampuan pribadi yang dimaksud adalah kualitas seseorang 

dengan berbagai sifat, perangai atau ciri-ciri di dalamnya. 

 

Ciri-ciri ideal yang perlu dimiliki pemimpin menurut Sondang P 

Siagian (1994:75-76) adalah: – pengetahuan umum yang luas, daya 

ingat yang kuat, rasionalitas, obyektivitas, pragmatisme, 

fleksibilitas, adaptabilitas, orientasi masa depan; – sifat inkuisitif, 

rasa tepat waktu, rasa kohesi yang tinggi, naluri relevansi, 

keteladanan, ketegasan, keberanian, sikap yang antisipatif, 

kesediaan menjadi pendengar yang baik, kapasitas integratif; – 

kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, 

menentukan skala prioritas, membedakan yang urgen dan yang 
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penting, keterampilan mendidik, dan berkomunikasi secara efektif. 

 

Walaupun teori sifat memiliki berbagai kelemahan (antara lain : 

terlalu bersifat deskriptif, tidak selalu ada relevansi antara sifat 

yang dianggap unggul dengan efektivitas kepemimpinan) dan 

dianggap sebagai teori yang sudah kuno, namun apabila kita 

renungkan nilai-nilai moral dan akhlak yang terkandung 

didalamnya mengenai berbagai rumusan sifat, ciri atau perangai 

pemimpin; justru sangat diperlukan oleh kepemimpinan yang 

menerapkan prinsip keteladanan. 

 

b. Teori Perilaku Kepemimpinan (Behavioral Theories of 

Leadership), 

Dasar pemikiran teori ini adalah kepemimpinan merupakan 

perilaku seorang individu ketika melakukan kegiatan pengarahan 

suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam hal ini, 

pemimpin mempunyai deskripsi perilaku: 

1. Perilaku seorang pemimpin yang cenderung mementingkan 

bawahan memiliki ciri ramah tamah,mau berkonsultasi, 

mendukung, membela, mendengarkan, menerima usul dan 

memikirkan kesejahteraan bawahan serta memperlakukannya 

setingkat dirinya. Di samping itu terdapat pula kecenderungan 

perilaku pemimpin yang lebih mementingkan tugas organisasi. 
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2. Berorientasi kepada bawahan dan produksi perilaku pemimpin 

yang berorientasi kepada bawahan ditandai oleh penekanan 

pada hubungan atasan-bawahan, perhatian pribadi pemimpin 

pada pemuasan kebutuhan bawahan serta menerima perbedaan 

kepribadian, kemampuan dan perilaku bawahan. Sedangkan 

perilaku pemimpin yang berorientasi pada produksi memiliki 

kecenderungan penekanan pada segi teknis pekerjaan, 

pengutamaan penyelenggaraan dan penyelesaian tugas serta 

pencapaian tujuan.  

 

Pada sisi lain, perilaku pemimpin menurut model leadership 

continuum pada dasarnya ada dua yaitu berorientasi kepada 

pemimpin dan bawahan. Sedangkan berdasarkan model grafik 

kepemimpinan, perilaku setiap pemimpin dapat diukur melalui 

dua dimensi yaitu perhatiannya terhadap hasil/tugas dan 

terhadap bawahan/hubungan kerja. Kecenderungan perilaku 

pemimpin pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari masalah 

fungsi dan gaya kepemimpinan (JAF.Stoner, 1978:442-443). 

 

c. Teori Situasional (Situational Theory), 

Keberhasilan seorang pemimpin menurut teori situasional 

ditentukan oleh ciri kepemimpinan dengan perilaku tertentu yang 

disesuaikan dengan tuntutan situasi kepemimpinan dan situasi 
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organisasional yang dihadapi dengan memperhitungkan faktor 

waktu dan ruang. 

 

d. Teori Neo-Karismatik (Neocharismatic Theories). 

Teori Kepemimpinan Situasional adalah suatu pendekatan terhadap 

kepemimpinan yang menganjurkan pemimpin untuk memahami 

perilaku bawahan, dan situasi sebelum menggunakan perilaku 

kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini menghendaki pemimpin untuk 

memiliki kemampuan diagnosa dalam hubungan antara manusia 

(Monica, 1998). 

B. Tinjauan tentang Fase-fase Perkembangan Kelompok 

Proses dinamika kelompok, jika diamati bagaimana kelompok mengalami 

kehidupan fase demi fase maka terlihat sebagai  proses yang unik, yang 

akan dilalui oleh semua anggota dalam rangka menuju ke arah 

terbentuknya kelompok yang kohesif dan berfungsi untuk mencapai tujuan 

kelompok.  

Fase-fase perkembangan kelompok menurut (Tuckman dan Jensen,1977) 

adalah :  

1. Fase Orientation ( Fase Penciptaan Rasa Aman) 

2. Fase Forming ( Fase Pembentukan Rasa Kekelompokkan)  

3. Fase Storming ( Fase Timbulnya Konflik )  

4. Fase Norming ( Fase Pembentukan Norma)  
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5. Fase Performing ( Fase Berprestasi)   

6. Fase Adjourning ( Fase Pembubaran) 

Weber, 1982 Seperti dikemukakan diatas bahwa : 

“Kehidupan dalam setiap tahap memiliki keunikan tersendiri 

dimana reaksi masing-masing anggota terhadap anggota lain pada 

tiap tahap berbeda-beda, sesuai dengan  perkembangan 

pemahaman anggota terhadap anggota lain dan terhadap  proses 

yang sedang berjalan”.  

Semakin lama dan semakin intensif mereka  berinteraksi , semakin 

berkembang pula komponen-komponen kepribadian yang mendukung 

kekompakan kelompok, seperti :  

1. Rasa percaya pada anggota lain ( Trust).  

2. Keterbukaan diri satu sama lain (Openess).  

3. Perwujudan diri ( Self realization), sebagai sikap berani menjadi diri 

sendiri dengan segala resikonya.  

4. Saling ketergantungan (interdependence) dari masing-masing anggota 

kelompok ( Gibb,1977), sehingga akhirnya mereka menemukan satu 

kesepakatan tentang apa yang boleh dan harus dikerjakan, dan apa 

yang tak boleh dikerjakan oleh setiap anggota dalam kehidupan 

kelompok.  

Suatu organisasi selain terdapat struktur organisasi yang formal, 

diperlukan juga untuk membentuk kelompok kerja dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan yang sedang dihadapinya ataupun mengerjakan suatu 

proyek khusus. Anggota dari kelompok kerja tersebut dapat berasal dari 

satu departemen itu sendiri maupun berasal dari beberapa departemen 
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(antar departemen). Dalam pembentukan kelompok, terdapat tahap-tahap 

yang harus dilewatinya hingga akhirnya mencapai tujuan dari 

pembentukakan kelompok tersebut. 

Manusia sebagai mahluk sosial selalu  berupaya untuk  memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi  kebutuhannya itu, manusia 

melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut selalu  berpedoman kepada 

pengetahuan kebudayaan yang dimiliki dan  digunakannya untuk 

mempersepsi suatu obyek yang dihadapinya dan setelah  disertai dengan 

harapan - harapan tertentu terhadap obyek, kemudian ia  bertindak sesuatu 

atau berperilaku tertentu terhadap obyek tersebut, baik  berupa benda - 

benda maupun manusia lain. Hampir tidak ada upaya seorang  individu 

yang tidak bersentuhan atau tidak memerlukan campur orang lain. Oleh 

karena itu manusia selalu memerlukan kehidupan berkelompok. 

Fase-fase Perkembangan Kelompok (Tuckman dan Jensen, 1977) tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Fase Orientation (Fase Penciptaan Rasa Aman) 

Fase Orientation ( Fase Penciptaan Rasa Aman) adalah fase awal 

kelompok di mana para anggota kelompok merasa tidak aman, cemas 

dalam situasi baru, dan ingin mengetahui apa yang akan terjadi dalam 

kelompok. Dalam fase ini anggota-anggota kelompok belajar 

bagaimana kelompok berfungsi, merumuskan tujuan, mengklarifikasi 

harapan-harapannya, dan mencari tempatnya dalam kelompok. 
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Tujuan utama Fase Orientasi adalah untuk saling mengenal dan 

mengetahui identitas masing-masing anggota kelompok dan 

mengembangkan kepercayaan anggota kelompok. 

Tugas utama pemimpin kelompok dalam Fase Orientasi adalah : 

a. Menjelaskan kepada anggota kelompok aturan-aturan umum dan 

cara-cara untuk berpartisipasi secara aktif dalam kelompok 

sehingga dapat tercapai kelompok ng produktif. Misalnya untuk 

kelompok kelas, guru dapat menjelaskan cakupan materi yang akan 

diajarkan secara garis besar, tuntutan yang harus dipenuhi untuk 

dapat berhasil dalam bidang studi yang bersangkutan, prosedur 

bagaimana pelajaran diberikan, dan prosedur penilaian. 

b. Membantu anggota kelompok untuk dapat mengenal pimpinan 

kelompok dan sesama anggota yang lain. Pemimpin memberikan 

contoh dengan mengenalkan dirinya secara singkat yang meliputi : 

latar belakang pendidikan, keluarga, kegemaran, dan harapan-

harapannya terhadap kelompok. Pemimpin membantu anggota 

supaya saling mengenal dengan melaksanakan latihan-latihan 

mengenal orang lain. 

c. Menjadi model bagi anggota kelompok. Pemimpin memberi contoh 

perilaku-perilaku yang diharapkan dilaksanakan oleh anggota 

kelompok melalui perilakunya dalam memimpin kelompok dan 

mengelola kelompok. Misalnya, cara memperlakukan anggota 

kelompok secara sama tanpa adanya diskriminasi, tidak 
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menertawakan atau mempermalukan anggota, cara mendengarkan 

dan merespon pendapat, tanggapan, dan balikan dari anggota 

kelompok.  

Cara pemimpin kelompok memperlakukan anggota baru juga sangat 

penting, karena anggota baru itu mempunyai kebutuhan yang sama 

untuk dikenal kelompok, dan perilaku pemimpin pada saat itu menjadi 

perhatian kelompok. Selama fase orientasi pemimpin kelompok harus 

selalu memonitor dirinya sendiri apakah perilakunya sesuai dengan apa 

yang diharapkannya dari kelompok dan dengan tujuan kelompok. 

Misalnya, apabila pemimpin menginginkan anggota kelompok 

bersikap terbuka, maka pemimpin juga harus bersikap terbuka. 

2. Fase Forming ( Fase Pembentukan Rasa Kekelompokkan) 

Tahap pembentukan kelompok merupakan tahap awal dalam  proses 

perkembangan kelompok. Pada tahap ini individu dalam kelompok 

melakukan berbagai penjajagan terhadap anggota lainnya mengenai 

hubungan antar pribadi yang dikehendaki kelompok, sekaligus 

mencoba berperilaku tertentu untuk mendapatkan reaksi dari anggota 

lainnya. Dalam kaitannya dengan tugas kelompok, tujuan kelompok 

belum jelas dan satu sama lain masih mencari-cari, diantara anggota 

mulai bertanya-tanya. Dalam kaitannya dengan hubungan antar 

pribadi, semua anggota  mulai menjajagi situasi kelompok.  

Hubungan satu sama lainnya diliputi oleh perasaan malu-malu, ragu-

ragu dengan sopan santun yang bersifat basa basi. Suasana hubungan 
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satu dengan lainnya masih terlihat kaku, namun pada umumnya setiap 

individu senang memperlihatkan dirinya, dengan menceritakan 

berbagai keunggulan diri secara lengkap dan berkepanjangan. Kondisi 

akhir yang diharapkan terjadi dalam fase ini adalah hilangnya 

kekakuan dalam hubungan antar pribadi. Produk akhir fase forming ini 

diharapkan terbentuknya rasa kekompakan diantara anggotanya ( 

Forsyth, 1983 dan Silberman, 1996). Beberapa instrumen yang 

digunakan fasilitator untuk tahap ini adalah : perkenalan berjenjang, 

yaitu dengan memberi kesempatan kepada peserta untuk saling 

mengenal secara mendalam, Kartu teka teki, dll.  

3. Fase Storming ( Fase Timbulnya Konflik) 

Pada fase storming ini upaya memperjelas tujuan kelompok mulai 

nampak, partisipasi anggota meningkat. Sadar atau tidak sadar pada 

tahap ini anggota kelompok mulai mendeteksi kekuatan dan kelemahan 

masing-masing anggota kelompok melalui proses interaksi yang 

intensif, ditandai dengan mulai terjadinya konflik satu sama lain, 

karena setiap anggota mulai menonjolkan akunya masing-masing, yang 

merasa kuat mengeksploitir anggota lain yang terlihat lemah, atau 

bahkan kadang-kadang ada anggota yang terlihat menentang 

kelompok.  

Situasi yang penuh dengan kilatan pendapat ini, mulai terlihat siapa 

anggota yang kuat dan siapa anggota yang lemah, secara perlahan-

lahan terlihat karakteristik gaya kepribadian masing-masing anggota. 
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Ada yang ingin menang sendiri, ada yang lebih suka mengalah, ada 

pula yang mudah tersinggung dan kecewa lantas menarik diri. Ada 

anggota yang pandai menghimpun berbagai aspirasi yang berbeda 

menjadi satu kesatuan  pendapat yang bisa diterima oleh seluruh 

anggota kelompok. Dalam fase ini semua anggota sudah mulai 

mengenal siapa dirinya dan siapa orang lain dalam kelompok, mulai 

terlihat kekuatan dan kelmahan masing-masing, mulai terlihat siapa 

yang pantas diserahi tugas sebagai pimpinan kelompok, siapa pemikir, 

dan siapa pelaksana, peran masing-masing anggota mulai jelas.  

Fase ini merupakan fase yang paling panjang perjalanan waktunya, 

karena didalam fase inilah melalui berbagai bentuk konflik dan 

kerjasama, munculnya kesadaran dan pemahaman setiap anggota 

kelompok tentang adanya aspek-aspek kepribadian yang unik dalam 

hubungan antar manusia, seperti adanya persepsi, perbedaan dalam 

corak-corak komunikasi, perbedaan dalam gaya-gaya kepemimpinan 

antara individu yang satu dengan lainnya. Instrumen yang digunakan 

pada tahap ini adalah : sungai berbuaya, bujur sangkar retak, 

membangun pyramida, dll. 

Adanya tugas-tugas yang terbengkalai merupakan pertanda khas tahap 

konflik ini.  

a. Pengertian konflik. 

Konflik didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan 

atau antagonistik antara dua atau lebih pihak. Konflik organisasi 
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ialah ketidaksesuaian atau permasalahan antara dua atau lebih 

anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena 

adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya-

sumber daya yang terbatas atau kegiatan kerja dan atau karena 

kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, 

nilai atau persepsi. 

b. Tipe-tipe konflik. 

Menurut James A. F. Stoner dan Charles Wankel (1986: 550) yang 

dikutip dalam bukunya J. Winardi (2004: 169), terdapat adanya 

lima macam tipe konflik yang mungkin terjadi dalam kehidupan 

keorganisasian. 

1. Konflik di dalam diri individu. 

Konflik tipe ini terjadi, apabila seorang individu tidak pasti 

tentang pekerjaan apa yang diharapkan daripadanya untuk 

dilaksanakan apabila tuntutan-tuntutan tertentu dan pekerjaan 

tersebut berbenturan (berkonflik) dengan tuntutan-tuntutan lain, 

apabila individu tersebut diekspektasi untuk melakukan hal-hal 

yang melebihi kemampuannya. Tipe konflik demikian sering 

mempengaruhi cara bagaimana seorang individu bereaksi 

terhadap tipe-tipe konflik keorganisasian lainnya. 

2. Konflik antara individu-individu. 
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Konflik antara individu-individu di dalam organisasi yang 

sama sering kali terlihat sebagai hal yang timbul karena 

perbedaan-perbedaan dalam kepribadian. Lebih sering terlihat 

bahwa konflik-konflikdemikian timbul karena tekanan-tekanan 

yang berkaitan dengan peranan atau dari cara dengan apa 

orang-orang mempersonalisasi konflik-konflik antara 

kelompok-kelompok. 

3. Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok. 

Konflik antara individu-individu dan kelompok-kelompok 

sering kali berhubungan dengan cara individu menghadapi 

tekanan akan konformitas, yang dipaksakan terhadap diri 

mereka oleh kelompok kerja mereka.  

4. Konflik antara kelomok-kelompok dalam organisasi. 

Konflik antara kelomok-kelompok dalam organisasi yang sama 

merupakan tipe konflik yang paling banyak diperhatikan. Apa 

yang dinamakan konflik antara garis-garis antara manajemen 

dan pekerja merupakan dua macam bidang konflik yang 

berkaitan dengan konflik interkelompok. 

5. Konflik antara organisasi-organisasi. 

Biasanya konflik macam ini dinamakan persaingan 

(competition). Konflik demikian dianggap sebagai faktor yang 

menyebabkan timbulnya perkembangan produk-produk baru, 
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teknologi baru dan jasa-jasa baru, harga-harga lebih rendah dan 

pemanfaatan sumber-sumber daya secara lebih efisien. 

c. Metode-metode pengelolaan konflik 

Ada tiga bentuk manajemen konflik meurut Wijono (1993: 3) 

yaitu: 

1. Metode stimulasi konflik 

Konflik dapat menimbulkan dinamika dan pencapaian cara-

cara yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan kerja suatu 

kelompok. Situasi di mana konflik terlalu rendah akan 

menyebabkan karyawan akan takut berinisiatif dan menjadi 

pasif. Kejadian-kejadian, perilaku dan informasi yang dapat 

mengarahkan orang bekerja lebih baik diabaikan, para anggota 

kelompok saling bertoleransi terhadap kelemahan dan 

kejelekan pelaksanaan kerja. Manajer dari kelompok seperti ini 

perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat 

mempunyai efek penggemblengan. 

Metode stimulasi konflik meliputi:  

a). pemasukan atau penempatan orang luar ke dalam kelompok; 

b). penyusunan kembali organisasi;  

c). penawaran bonus, pembayaran insentif dan penghargaan    

untuk mendorong persaingan;pemilihan manajer-manajer 

yang tepat dan perlakuan yangberbeda dengan kebiasaan. 
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2. Metode pengurangan konflik. 

Manajer biasanya lebih terlibat dengan pengurangan konflik 

daripada stimulasi konflik. Metode pengurangan konflik 

menekan terjadinya antogonisme yang ditimbulakan oleh 

konflik. Jadi, metode ini mengelola konflik melalui 

pendinginan suasana tetapai tidak menangani masalah-masalah 

yang semula menimbulakn konflik. Dua metode dapat 

digunakan untuk mengurangi konflik. Pendekatan efektif 

pertama adalah mengganti tujuan yang menimbulkan 

persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua 

kelompok. Metode efektif kedua adalah mempersatukan kedua 

kelompok yang bertentangan untuk menghadapi ancaman atau 

musuh yang sama. 

3. Metode penyelesaian konflik. 

Ada tiga metode penyelesaian konflik yang sering digunakan, 

yaitu dominasi atau penekanan, kompromi dan pemecahan 

masalah integratif. Metode-metode ini berbeda dalam hal 

efektifitas dan kreatifitas penyelesaian konflik serta 

pencegahan situasi konflik di masa mendatang. 

4. Fase  Norming ( Fase Pembentukan Norma) 

Rasa kekakuan hubungan antar individu dalam kelompok sudah hilang 

setelah melewati fase pertama. Pada fase kedua seluruh anggota 
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kelompok satu sama lain sedah semakin mengenal kekuatan dan 

kelemahan, persamaan dan perbedaan gaya berperilaku masing-masing, 

mungkin ada perilaku anggota yang tidak disukai anggota lain. Dalam 

fase ini meskipun konflik masih terjadi terus, namun anggota kelompok 

mulai melihat karakteristik kepribadian masing-masing anggota secara 

lebih mendalam, sehingga lebih memahami mengapa terjadi perbedaan 

dan konflik, bagaimana berkomunikasi dengan orang-orang tertentu, 

bagaimana cara membantu orang lain dan bagaimana cara 

memperlakukan orang lain dalam kelompok. 

Adanya pemahaman demikian, ikatan (cohesi) dan rasa percaya ( trust) 

serta kepuasan hubungan dan consensus diantara anggota kelompok 

dalam pengambilan keputusan meningkat, anggota mulai merasakan 

perlunya kesatuan  pendapat mengenai perilaku yang boleh dan yang 

tidak boleh ditampilkan dalam pergaulan kelompok atau norma 

kelompok, agar kelompok bisa  bekerja secara efektif dan efisien dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi bersama.  

Kondisi akhir dari tahap pembentukan norma ini adalah terciptanya 

suasana penuh keharmonisan dalam kelompok, sehingga hubungan 

antar pribadi yang semula penuh dengan keraguan dan konflik satu 

sama lain akibat ketertutupan diri, telah berubah menjadi sarana untuk 

pemecahan masalah dan penyelesaian pekerjaan kelompok , antara lain 

dengan adanya norma berperilaku yang disepakati bersama oleh 

anggota kelompok, baik secara lisan maupun tertulis, artinya seluruh 
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anggota kelompok sudah tahu apa yang tidak boleh dan tidak pantas 

dilakukan dalam pergaulan kelompok.  

Dengan demikian kelompok akan berjalan secara fungsional, artinya 

setiap orang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing 

yang telah disepakati oleh kelompok sesuai dengan kemampuannya 

masing-masing. Oleh karena itu semua anggota secara ikhlas menerima 

anggota lain seperti apa adanya dengan segala kelebihan dan 

kekurangannya. Instrument yang digunakan pada tahap ini antara lain: 

komunikasi satu arah/dua arah, corak-corak komunikasi, memahmi 

perintah (test 3 menit), analisis transaksional, dll.  

Apabila semua sudah tercipta dalam kelompok, berarti kelompok sudah 

memasuki tahap ketiga, yaitu tahap pembentukan norma. 

a. Pengertian Norma. 

Norma adalah standa-standar perilaku yang diterima kelompok atau 

tim untuk para anggota-anggotanya. Norma didefinisikan juga 

sebagai batasan antara perilaku yang diterima dengan perilaku yang 

tidak diterima. Sejumlah kelompok mengembangkan norma-norma 

yang membentuk batas-batas dari perilaku untuk membuat 

kehidupan lebih mudah bagi kelompok. Norma yaitu adanya standar 

perilaku yang diterima di dalam suatu kelompok yang dirasakan 

bersama-sama oleh para anggota kelompok tersebut.  
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Kunci utama untuk diingat mengenai norma  adalah bahwa 

kelompok menggunakan tekanan terhadap anggotanya untuk 

menuntun perilaku anggota tersebut agar menyesuaikan diri dengan 

standar kelompok. Jika orang-orang dalam kelompok melanggar 

norma tersebut, maka anggota kelompok akan bertindak untuk 

mengoreksinya atau bahkan dapat menghukum pelanggaran 

tersebut.  

b. Konformitas terhadap norma. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi konformitas terhadap 

norma-norma kelompok. 

1. Karakteristik personal. 

Karakteristik personal individu memainkan peran penting.  

Individu-individu yang memilki kepribadian otoriter cenderung 

tidak mudah konfirm terhadap norma kelompok dibandingkan 

individu yang tidak memilki kecenderungan otoriter. 

2. Faktor situasional. 

Faktor situasional merupakan keadaan organisasi tersebut,  

misalkan besar kecilnya kelompok dan strukturnya. 
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3. Hubungan antar kelompok. 

Merupakan faktor-faktor seperti jenis tekanan yang dihasilkan 

kelompok dan sejauh mana kelompok mengidentifikasi dirinya 

dengan kelompok. 

5. Fase Performing ( Fase Berprestasi) 

Kelompok dalam fase ini sudah dibekali dengan suasana hubungan 

kerja yang harmonis antara anggota yang satu dengan lainnya, norma 

kelompok telah disepakati, tujuan dan tugas kelompok serta peran 

masing-masing anggota telah jelas, ada keterbukaan dalam komunikasi 

dalam kelompok dan keluwesan dalam berinteraksi satu sama lain, 

perbedaan pendapat ditolerir, inovasi berkembang, Dalam iklim 

kelompok seperti inilah sinergi kelompokkan tercapai sehingga 

kelompok mampu menghasilkan kerja yang optimal. Tahap berprestasi 

ini bukan tercipta secara tiba-tiba pada saat akhir dari proses dinamika 

kelompok, akan tetapi merupakan produk akhir dari proses 

pertumbuhan dan perkembangan ketiga tahap sebelumnya.  

Instrumen yang biasa digunakan dalam fase ini antara lain: bujur 

sangkar bolong, pedagang kaya, pekerja bangunan, pawang gajah, 

operasi otak, tersesat ditengah laut, Gaya-gaya kepemimpinan, dll. 

Suatu hal yang penting dalam proses dinamika kelompok ini adalah 

menegakkan azas learning by doing (belajar melalui pengalaman 

sendiri).  
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Oleh karena itu sehabis penyajian satu atau beberapa instrumen, 

fasilitator perlu menggali apa yang dirasakan dan apa saja yang mereka 

pelajari dari pengalaman interaksi yang baru dialami. Menggali 

perasaan peserta dalam hal-hal yang dapat dipelajari oleh peserta pada 

akhir sesi inilah merupakan inti dari upaya pemanfaatan proses 

dinamika kelompok bagi perubahan perilaku ke arah perilaku yang 

lebih efektif, baik bagi peserta secara perorangan maupun bagi 

efektifitas kerja kelompok.  

6. Fase Adjourning (Fase Pembubaran) 

Tahap pembubaran merupakan tahap berakhirnya aktivitas kelompok. 

Tentu saja banyak bersifat permanen dan tidak pernah mengalami tahap 

ini. Pada kelompok-kelompok sementara, seperti suatu komite, 

kelompok proyek, kelompok tugas, dan kelompok lainnya yang serupa, 

tahap ini meliputi terjadinya perpecahan/perpisahan. Aktivitas-aktivitas 

yang rutin dilakukan telah selesai dan kelompok memusatkan perhatian 

pada proses penutupan. Tahap ini dapat ditandai oleh emosi yang sangat 

positif terkait keberhasilan menyelesaikan tugas dan pencapaian 

tertentu. 

 

C. Tinjauan tentang Perkembangan Kelompok 

Perkembangan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya 

interaksi antar individu satu dengan yang lain, karena dengan terjadinya 

proses perkembangan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam 

berkelompok. Perkembangan sebuah kelompok dapat diawali dengan 
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adanya persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam 

memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan kelompok dimulai dari 

adanya perasaan/persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan, dari 

perasaan ini akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan, kemudian 

menetukan tujuan yang sama dan akhirnya terjadi interaksi, sehingga 

terwujudlah sebuah kelompok.  

Tahap awal perkembangan kelompok ini akan ditentukan kedudukan 

masing-masing individu, siapa yang menjadi ketua dan siapa yang menjadi 

anggotanya. Dalam perjalanan kelompok akan terjadi interaksi antar 

anggota yang memungkinkan terjadinya perpecahan (konflik), tapi konflik 

ini biasanya bersifat sementara karena manfaat kelompok ini lebih besar, 

maka anggota akan menyesuaikan diri karena kepentingan bersama dan 

setelah itu perubahan kelompok akan mudah terjadi. Berikut ini ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses perkembangan  

kelompok : 

1. Persepsi 

Pembagian kelompok diharapkan mempunyai kemampuan yang 

berimbang, apabila ada anggota yang mempunyai tingkat intelegensi 

rendah, maka anggota yang mempunyai tingkat intelegensi tinggi 

mampu menginduksi anggota yang lain, sehingga tidak terjadi 

ketimpangan yang mencolok. 

2. Motivasi 

Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi setiap anggota 
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kelompok untuk berkompetisi secara sehat, dalam mencapai tujuan 

kelompok. 

3. Tujuan 

Perkembangan kelompok diantaranya adalah untuk menyelesaikan 

tugas-tugas kelompok atau individu dengan menggunakan metode 

diskusi ataupun kerjasama, seahingga di sini suatu kelompok memiliki 

tujuan yang sama dengan tujuan anggotanya. 

4. Organisasi 

Pengorganisasian dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi, 

sehingga penyelesaian masalah kelompok menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

5. Independensi 

Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok, yang 

dimaksud kebebasan disini adalah kebebasan anggota kelompok 

dalam menyampaikan ide dan pendapatnya. Kebebasan disesuaikan 

dengan aturan yang berlaku dalam kelompok, sehingga tidak 

mengganggu proses kelompok. 

6. Interaksi  

Interaksi/hubungan timbal balik antar anggota kelompok merupakan 

syarat yang penting dalam kelompok, karena dengan adanya 

interaksi/hubungan timbal balik akan ada proses memberi dan 

menerima ilmu pengetahuan dari satu anggota ke anggota yang lain, 

sehingga transfer ilmu dapat berjalan (kebutuhan akan informasi 

terpenuhi). 
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Selain hal diatas, perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh 

bagaimana komunikasi yang terjadi dalam kelompok. Dengan demikian 

perkembangan kelompok dapat dibagi menjadi tiga tahap, antara lain :  

1. Tahap Pra Afiliasi  

Merupakan tahap permulaan, diawali dengan adanya perkenalan semua 

individu akan saling mengenal satu sama lain. Kemudian hubungan 

berkembang menjadi kelompok yang sangat akrab dengan saling 

mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota.  

2. Tahap Fungsional  

Ditandai dengan adanya perasaan senang antara satu dengan yang lain, 

tercipta homogenitas, kecocokan, dan kekompakan dalam kelompok. 

Pada akhirnya akan terjadi pembagian dalam menjalankan fungsi 

kelompok.  

3. Tahap Disolusi  

Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai 

rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok. Tidak ada kekompakan 

maupun keharmonisan yang akhirnya diikuti dengan pembubaran 

kelompok. 

D. Tinjauan tentang Gerakan PKK 

Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan 

pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh 

http://id.wikipedia.org/wiki/Komunikasi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afiliasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fungsional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Homogenitas&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Disolusi&action=edit&redlink=1
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bawah yang pengeloloannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju 

masyarakat yang beriman dan bertakwa kepad Tuhan Yang Maha Esa, 

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

kesetaraan dan keadilan gender sera kesadaran hukum dan lingkungan. 

PKK adalah segala upaya bimbingan dan pembinaan agar keluarga dapat 

hidup sehat sejahtera, maju dan mandiri. Kesejahteraan Keluarga, adalah 

kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar  manusia dari setiap anggota 

keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup 

layak sebagai manusia yang bermafaat. Keluarga, adalah unit terkecil 

dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri dan anaknya atau ayah dan 

anaknya atau ibu dan anaknya. Keluarga sejahtera, adalah keluarga yang 

dibentuk berdasarkan perkawinanyang sah, mampu memenuhi kebutuhan 

hidup spiritual dan matrial yang layak, bertakwa kepada tuhan yang maha 

esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota, 

antar keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. 

Tim Pengerak PKK, adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi 

kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, 

pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk 

terlaksananya program PKK. Anggota Tim Penggerak PKK adalah warga 

masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat 

sukarela tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau 

instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, pengendali gerakan 

PKK. 
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Kelompok PKK adalah Kelompok-kelompok yang berada dibawah tim 

penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan 

kewilayahan atau kegiatan. Kelompok Dasawisma, adalah kelompok yang 

terdiri atas 10-20 kepala Keluarga (dapat disesuaikan dengan situasi dan 

kondisi setempat), diketuai oleh seorang yang dipilih antara mereka, 

merupakan kelompok yang potensial terdepan dalam pelaksanaan kegiatan 

PKK. 

Kader umum adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi 

memahami, serta melaksanakan program-program pokok PKK, yang mau 

dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakan masyarakat untuk 

melaksanakan kegiatan yang diperlukan.  

E. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab 

akibat atau kausal hipotesa antara variabel bebas atau tidak bebas dalam 

rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang 

sedang diselidiki (Sukardi, 2005:92). 

Kepemimpinan mungkin hanya terbentuk dalam suatu lingkungan yang 

secara dinamis melibatkan hubungan di antara sejumlah orang. 

Kongkritnya, seorang hanya bisa mengklaim dirinya sebagai seorang 

pemimpin jika ia memiliki sejumlah pengikut. Selanjutnya antara para 

pemimpin dan pengikutnya terjalin ikatan emosional dan rasional 

menyangkut kesamaan nilai yang ingin disebar dan ditanam serta 
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kesamaan tujuan yang ingin dicapai. Walupun dalam realitasnya sang 

pemimpinlah yang biasanya memperkenalkan atau bahkan merumuskan 

nilai dan tujuan. 

Kepemimpinan pada dasarnya adalah proses mempengaruhi orang lain, itu 

berarti kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan suatu arah 

tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang untuk tujuan tertentu. 

Dalam upaya mempengaruhi tersebut seorang pemimpin menerapkan 

perilaku yang dominan namun berbeda-beda dalam setiap situasi. 

Sekarang ini bisa dikatakan bahwa kemajuan yang dicapai dan 

kemunduran yang dialami oleh suatu organisasi, sangat ditentukan oleh 

peranan pemimpinnya yang dapat dilihat dari perilaku kepemimpinannya. 

Dalam penelitian ini penulis mengangkat perilaku pemimpin PKK dalam 

perspektif 6 fase perkembangan kelompok Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana Tahun 2011-2016, dimana peneliti mengidentifikasi Perilaku 

Pemimpin PKK dalam Perspektif 6 Fase Perkembangan Kelompok. 

Dilihat dari segi penerapan kesejahteraan keluarga, kader PKK bertugas 

sebagai fasilisator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada 

masing-masing jenjang untuk terlaksananya program yang terlihat minim 

kemampuannya. Adapun penyebab dari minimnya kemampuan penerapan 

dilihat dari perilaku pemimpin dalam kelompok kerja tersebut 

menyebabkan beberapa program kerja tidak berjalan dengan baik dalam 

orientasi pada kepentingan dan kesejahteraan keluarga. 
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Perilaku pemimpin suatu kelompok PKK dalam perspektif fase-fase 

perkembangan kelompok sebagai berikut : 

1. Pemimpin itu dapat mendefinisikan misi kelompok, mengklarifikasi 

harapan-harapan anggotanya, memberi instruksi kepada anggota dan 

membuat skema tujuan kelompok. 

2. Pemimpin itu dapat membuat rencana/fokus pada masalah, dan 

mendorong adanya partisipasi terhadap anggota kelompok. 

3. Pemimpin itu harus fokus pada tujuan kelompok,menyelesaikan 

konflik/mendeteksi kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. 

4. Pemimpin dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam kelompok 

dan memberikan dorongan kepada anggota kelompok. 

5. Pemimpin dapat membuat kelompok berprestasi dan mengukur hasil 

kerja secara optimal. 

6. Pemimpin dapat memusatkan perhatian anggotanya pada proses 

penutupan/perpisahan. 

Kenyataannya perilaku pemimpin PKK Desa Bumi Ayu tidak sesuai 

dengan apa yang telah ada di dalam fase-fase perkembangan kelompok, 

perilaku pemimpin PKK Desa Bumi Ayu tidak membuat skema tujuan 

kelompok sehingga kelompok tidak mengetahui dengan jelas apa tujuan 

kelompok tersebut. Hubungan antar anggotanya kurang dekat sehingga 

anggota maupun pemimpin kelompok tidak mengetahui begitu dalam 

tentang kelemahan dan kelebihan masing-masing anggota. Dalam 

kelompok ini tidak tercipta suasana keharmonisan kelompok dan tidak 

adanya dorongan dan motivasi dari pemimpin kepada anggota. Kelompok 
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anggota PKK Desa Bumi Ayu tidak pernah melakukan kegiatan PKK 

maka kelompok anggota tersebut tidak berprestasi dalam melaksanakan 

program-program PKK. Sehingga tidak adanya penutupan/ pembubaran 

kegiatan.  
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Selanjutnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian yang dapat penulis 

gambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Pikir 

 

 

PERILAKU PEMIMPIN 

FASE-FASE PERKEMBANGAN 

KELOMPOK 

1. Fase Orientation 

2. Fase Forming 

3. Fase Storming 

4. Fase Norming 

5. Fase Performing 

6. Fase Adjourning 

PERILAKU PEMIMPIN DALAM PERKEMBANGAN KELOMPOK 

1. Mendefinisikan misi kelompok dan membuat skema tujuan 

kelompok 

2. Membuat rencana/fokus pada masalah 

3. Fokus pada tujuan kelompok, mendeteksi kelebihan dan 

kelemahan anggota kelompok 

4. Menciptakan suasana keharmonisan dalam kelompok 

5. Membuat kelompok anggota berprestasi 

6. Memusatkan perhatian anggota pada proses 

penutupan/pembubaran. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) penelitian kualitatif 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll 

secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dalam kondisi objek 

alamiah, dimana antara individu dengan latar atau fokus penelitiannya 

tidak diisolasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, karena antara 

peneliti dengan tempat dimana dia melakukan penelitiannya 

merupakan satu kesatuan yang utuh. Selain itu, peneliti sendiri menjadi 

instrumen kunci dalam penelitiannya, karena penelitian itu sendiri 

bergantung pada pengamatan yang dilakukan peneliti dalam suatu 

kawasan tersendiri dan hanya peneliti yang mampu berinteraksi 

dengan orang-orang didalam kawasan tersebut, baik dalam bahasanya 

maupun didalam peristilahannya. 
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Pada metode penelitian deskriptif menurut Moleong (2005:11), data 

yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-

angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan 

tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan 

dokumen resmi lainnya. 

 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan 

untuk mengungkapkan data-data yang telah dihimpun yang berupa 

kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang didapat dari fenomena 

lapangan yang bersifat empiris guna menggambarkan dan menafsirkan 

hasil penelitian. 

 

Jenis penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena 

sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan 

untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perilaku pemimipn 

dalam perspektif fase perkembangan kelompok di desa Bumi Ayu 

Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Alasan penulis 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif ini karena 

penelitian ini bertujuan untuk melihat fakta-fakta social yang terjadi 

terkait dengan mengenai perilaku pemimpin dalam perspektif fase 

perkembangan kelompok desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana 
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Kabupaten Lampung Timur, sehingga fakta-fakta yang ada mengarah 

pada data-data yang telah penulis dapatkan dan penulis menggunakan 

tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

 

B. Fokus Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang 

berisi pokok masalah yang bersifat umum. Penetapan fokus dalam 

penelitian kualitatif sangat penting karena untuk membatasi studi dan 

untuk mengarahkan pelaksanaan suatu penelitian atau pengamatan. 

Fokus dalam penelitian ini bersifat tentatif yang artinya dapat berubah 

sesuai dengan situasi dengan latar belakang peneliti.  

Fokus penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian yang 

bersifat kualitatif. Fokus penelitian dimaksudkan untuk memberi studi 

kualitatif, sekaligus membatasi penelitian untuk memilih data yang 

relevan dan data yang tidak relevan sehingga peneliti dapat lebih 

memfokuskan penelitian terhadap masalah-masalah yang menjadi 

tujuan penelitian. Melalui fokus penelitian, informasi yang terdapat 

dilapangan dapat dipilih sesuai dengan kajian permasalahan. Penetapan 

fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat 

keputusan yang tepat tentang data mana yang harus dikumpulkan dan 

mana yang tidak perlu dijamah atau dibuang.  

Fokus penelitian ini adalah penerapan perilaku pemimpin dalam 

perspektif 6 fase perkembangan kelompok PKK Desa Bumi Ayu, 
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ditinjau dari teori yang dinyatakan oleh Tuckman dan Jensen 1977 

(dalam Bahrur Rosyidi Duraisy, 2015: 26) tentang perilaku pemimpin 

dalam enam fase perkembangan kelompok, meliputi : 

1. Pemimpin itu dapat mendefinisikan misi kelompok, 

mengklarifikasi harapan-harapan anggotanya, memberi instruksi 

kepada anggota dan membuat skema tujuan kelompok. 

2. Pemimpin itu dapat membuat rencana/fokus pada masalah, dan 

mendorong adanya partisipasi terhadap anggota kelompok. 

3. Pemimpin itu harus fokus pada tujuan kelompok,menyelesaikan 

konflik/mendeteksi kekuatan dan kelemahan anggota kelompok. 

4. Pemimpin dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam 

kelompok dan memberikan dorongan kepada anggota kelompok. 

5. Pemimpin dapat membuat kelompok berprestasi dan mengukur 

hasil kerja secara optimal. 

6. Pemimpin dapat memusatkan perhatian anggotanya pada proses 

penutupan/perpisahan.  
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Tabel 3. Fokus Penelitian 

No Fase Perkembangan Kelompok Indikator Perilaku Pemimpin 

1. 

 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

Fase Orientasi 

 

Fase Forming  

Fase Storming  

 

Fase Norming  

Fase Performing 

Fase Adjourning 

Mendefinisikan misi kelompok, 

dan membuat skema tujuan 

kelompok. 

Membuat rencana/fokus pada 

masalah. 

Fokus pada tujuan kelompok, 

mendeteksi kekuatan dan 

kelemahan anggota kelompok. 

Menciptakan suasana 

keharmonisan dalam kelompok. 

Membuat kelompok anggota 

berprestasi 

 

Memusatkan perhatian anggota 

pada proses penutupan/ 

perpisahan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penentuan lokasi yaitu. Moleng (2011:86) menyatakan cara 

terbaik ditempuh dengan jalan memertimbangkan teori, subsantif, dan 

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuain dengan dengan kenyataan 

yang ada dilapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis 

seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam 

penentuan lokasi penelitian.  

Lokasi pada penelitian ini adalah Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini 

didasarkan keinginan penulis dalam mengetahui Perilaku Pemimpin 

PKK dalam Perspektif 6 Fase Perkembangan Kelompok Desa Bumi 
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Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-

2016. 

D. Informan 

Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk 

menentukan informan yang ada, digunakan teknik purposive sampling 

yaitu yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

Dari informan yang mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian 

kemungkinan besar diperoleh informasi berhubungan dengan 

gambaran Perilaku Pemimpin PKK dalam Perkembangan Kelompok di 

Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana. 

Adapun yang sudah diwawancarai dalam penelitian ini adalah Anggota 

Kelompok PKK yaitu : 

1. Wakil Ketua Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga  

2. Bendahara Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga 

3. Sekretaris Penggerak Pembinaan Kesejahteraan keluarga 

4. Anggota-anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 

5. Pokja l Pembinaan Kesejateraan Keluarga 

6. Pokja ll Pembinaan Kesejakteraan Keluarga 

7. Pokja lll Pembinaan Kesejateraan Keluarga 

8. Pokja lV Pembinaan Kesejateraan Keluarga 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

Ada macam-macam cara pengumpulan data, sesuai dengan tipe 

penelitian serta tersedianya waktu, biaya, dan tenaga. Dalam penelitian 

ini peneliti memerlukan data kualitatif. Dalam pengumpulan data, 

penulis menempuh cara sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Adalah mengumpulkan data dengan cara mengajukan 

pertanyaan/wawancara langsung kepada orang yang 

mengetahui objek penelitian tentang Perilaku Pemimpin PKK 

dalam Perspektif 6 Fase Perkembangan Kelompok Desa Bumi 

Ayu Kecamatan Sukadana Tahun Kabupaten Lampung Timur 

2011-2016. 

b. Observasi (pengamatan)  

Observasi digunakan untuk memperoleh data dengan cara 

melakukan pengamatan secara sistematis pada objek penelitian. 

Pengamatan langsung di lapangan dilakukan untuk mengetahui 

kondisi dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian 

tentang Perilaku Pemimpin PKK dalam Perspektif 6 Fase 

Perkembangan Kelompok Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana Tahun Kabupaten Lampung Timur 2011-2016. 
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c. Dokumentasi 

 

Teknik dokumentasi, yaitu suatu cara untuk mencari, 

mengumpulkan, dan mempelajari dokumen-dokumen, surat-

surat, catatan-catatan, buku-buku dan laporan-laporan tertulis 

yng ada serta berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. 

Menurut Moleong (2000:180) “Dokumentasi adalah setiap 

bahan tertulis atau film”. Dokumen sudahlama digunakan 

dalam penelitian sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya 

adalah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam 

pengolahan data sebagaimana yang disebutkan Moleong (1998: 38) 

adalah:  

 

1. Editing  

Adalah teknik mengolah data dengan meneliti kembali data yang 

telah diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi maupun 

dokumentasi, untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan. Tahap 

editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini 

menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat 

yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku 

dan bahasa yang mudah dipahami. 
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2. Tabulating dan Coding  

Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokan jawaban-jawaban 

yang serupa secara teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan 

dengan cara mengelompokkan data-data yang serupa. Data-data 

yang telah diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam 

bentuk tabel dan diberi kode. 

3. Inteprestasi Data  

Interprestasi yaitu merupakan upaya untuk memperoleh arti dan 

makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian 

yang sedang dilakukan. Interprestasi yang dilakukan oleh penulis 

dalam penelitian ini yaitu pembahasan hasil penelitian mengenai 

Perilaku Pemimpin PKK dalam Perspektif 6 Fase Perkembangan 

Kelompok Desa Bumi Ayu Kecamatan Sukadana Kabupaten 

Lampung Timur Tahun 2011-2016. 

G. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antarfenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti 

secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang 

dianggap memiliki relevansi dengan tujuan penelitian. 
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Teknik analisis data menurut Milles dan Huberman (dalam Arinkunto, 

2005:20) Dalam analisis data kualitatif terdapat 4 (empat) komponen 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (Data Collection), 

Penyederhanaan data (Data Reduction) Dalam menyederhanakan 

data terdapat beberapa langkah antara lain: (a) Menjelaskan data 

(b) Mengelompokan data (c) Menyederhanakan penulisan data. 

 

2. Penyajian Data (Data Display), 

Yaitu penyajian data yang berguna untuk memudahkan peneliti 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari 

penelitian. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah 

sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan. 

3. Verifikasi Data / penarik kesimpulan 

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data 

yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti 

mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data 

pendukung atau menolak simpulan. Pada tahap ini, peneliti 

melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan 

data pembanding teori tertentu. Pengujian dimaksud untuk melihat 

kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat 

dipercaya. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

A. Sejarah Lokasi Penelitian 

Desa Bumi Ayu adalah desa yang terletak di Kecamatan Sukadana 

Kabupaten Lampung Timur dengan luas 1.211 ha Desa Bumi Ayu berada 

pada ketinggian 1.5 mdpl ini memiliki suhu rata-rata harian 29-40C 

dengan bentang wilayah yang memiliki kemiringan 90 derajat. Desa Bumi 

ayu berbatasan dengan sebagai berikut :  

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taman Asri 

2. Sebelah Selatan berbatsan dengan Desa Negara Nabung 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taman Bogo 

4. Sebelah Barat berbatsan dengan Negara Ratu dan Bumi Jawa 

Rata-rata curah hujan di Desa Bumi Ayu berkisar 2.500 mm per tahun 

dengan jumlah bulan hujan selama 6 bulan. Bulan-bulan hujan terjadi 

antara November sampai dengan bulan April, sedangkan bulan-bulan 

kering terjadi antara April sampai dengan bulan Oktober. Menurut 

penggunanya, lahan di Desa Bumi Ayu terdiri dari pemukiman, 

persawahan, perkebunan, pemakaman, pekarangan, dan prasarana umum 

lainnya.  
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Berdasarkan monografi Desa Bumi Ayu Tahun 2016, jumlah penduduk 

Desa Bumi Ayu adalah 2.523 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 

sebanyak . Penduduk Desa Bumi Ayu terdiri dari laki-laki 1.302 jiwa 

(51,7%) dan perempuan sebanyak 1.221 jiwa (48,3%). Sarana pendidikan 

yang dimiliki Desa Bumi Ayu 2 Sekolah Dasar, 1 Taman Kanak-kanak, 1 

Pendidikan Anak Usia Dini, dan 1 Tempat Pendidikan Al-quran. Untuk 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi penduduk harus ke 

ibukota provinsi ataua ibukota kabupaten/kota.  

 

Penduduk Desa Bumi Ayu terdiri dari suku Sunda, Jawa dan Lampung. 

Mayoritas penduduk Desa Bumi Ayu bersuku Lampung. Bahasa pergaulan 

yang di gunakan sehari-sehari adalah Jawa dan Bahasa Indonesia. Hampir 

seluruh penduduk Desa Bumi Ayu beragama islam, yaitu 2.473 jiwa 

(98%) dari jumlah seluruh penduduk di desa tersebut. Sedangkan sisanya 

beragama kristen sebanyak 50 jiwa (2%). Sarana peribadahan yang ada di 

Desa Bumi Ayu antara lain 2 Masjid dan 8 Musholla. 

 

B. Profil Ketua dan Tugas-tugas TP PKK Desa Bumi Ayu   

Profil Ketua PKK  

Ny. Dariyah, A.Ma dilahirkan di Bumi Ayu pada tanggal 22 Juli 1973. 

Menikah dengan Drs. Sudarman dan dikaruniai 1 orang putra bernama 

Nando Bayu Saputra dan 2 orang putri yaitu Citra dan Nazwa. Ny. 

Dariyah, A.Ma menamatkan Sekolah Dasar di Bumi Ayu, tepatnya di 

SDN1 Bumi Ayu pada tahun 1985, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 

1 Purbolinggo tahun 1989 dan SMA Muhammadiyah 1 Purbolinggo pada 
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tahun 1992. Dan melanjutkan kuliah D II PGTK STKIP PGRI Metro pada 

tahun 2007. 

Tugas-tugas TP PKK Desa Bumi Ayu : 

a. Ketua PKK 

Ketua bertugas : 

1. Melakukan fungsi ketua untuk melaksanankan 10 Program Pokok 

PKK yaitu Penghayatan dan pengamalan Pancasila, Gotong 

Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata Laksana Rumah 

Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, 

Pengembangan, dan kehidupan berkoperasi, Kesehatan dan 

Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat. 

2. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas 

pembinaan gerakan PKK di tingkat Desa/Kelurahan. 

3. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi kedalam 

(internal PKK) serta melakukan hubungan keluar. 

4. Memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau 

agenda kerjaGerakan PKK secara keseluruhan. 

5. Mengkoordinasi kebijakan program/kegiatan dalam rangka 

pembinaan dan pengembangan berbagai upayapemberdayaan dan 

kesejahteraan keluarga. 
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6. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan 

menetapkan berbagai kebijakan berkaitan dengan upaya Gerakan 

PKK. 

 

b. Wakil Ketua 

Wakil ketua bertugas : 

1. Membantu tugas-tugas Ketua PKK dalam memimpin dan 

mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di Desa/Kelurahan. 

2. Membantu Ketua untuk mensukseskan pelaksanaan program 

pokok PKK. 

 

c. Sekretaris 

Sekretaris memiliki tugas : 

1. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

TP PKK Desa/Kelurahan dan mengkoordinir ketatausahaan. 

2. Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan 

perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, 

pelaksanaan dan penegendalian berbagai program dan kegiatan 

pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 

3. Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin, berkala, 

dan insidential berdasarkan kebutuhan. 
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4. Menyusun dan menyampaikan laporan serta bertanggung jawab 

langsung kepada ketua PKK. 

 

d. Bendahara 

Bendahara bertugas : 

1. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administratif keuangan 

sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan 

pengembangan PKK. 

2. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan 

keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan. 

3. Menginformasikan secara regular keadaan keuangan dalam rapat 

pleno. 

e. POKJA I 

Pokja I mengelola program penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

dan Program Gotong Royong. Pokja I memiliki tugas yaitu: 

1. Memantapkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, 

saling menghormati dan menghargai dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

2. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan 

kesadaran setiap warga tentang Penghayatan dan Pengamalan 

Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN). 
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3. Memantapkan Pola Asuh Anak dan remaja dalam keluarga serta 

perlindungan anak melalui Lokakarya dan Ujicoba. 

4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan budi pekerti dan sopan 

santun dalam keluarga dan lingkungan. 

5. Meningkatkan pemahaman peratran perundangan yang berkait 

dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

pencegahan perdagangan orang (trafficking), peningkatan 

pemahaman penyalahgunaan narkoba melalui life skill dan 

parenting skill. 

6. Meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan 

sosial, keamanan lingkungan, Tentara Mnunggal Membangun Desa 

(TMMD) dan lainnya. 

7. Memberdayakan lansia dalam kegiatan yang produktif dan menjadi 

teladan dalam keluarga dan lingkungannya. 

f. POKJA II 

Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Keterampilan dan 

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Pokja II bertugas : 

1. 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. 

2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina 

Keluaga Balita (BKB) 
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3. Memantapkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B dan C. 

4. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam 

keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6) 

tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai 

dengan usianya. 

5. Membantu program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka 

meningkatkan pendidikan keluarga. 

6. Meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan 

Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK. 

7. Memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu 

upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya 

koperasi yang dikelola PKK. 

8. Identifikasi kebutuhan Pelatihan. 

9. Menyusun modul-modul pelatihan. 

10. Berpartisipasi dalam forum PAUD bekerjasama dengan POKJA IV 

yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan Nasional. 

11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya 

pendidikan dasar untuk semya sesuai dengan tujuan MGDs yaitu 

agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan 

menyelesaikan pendidikan dasar. 
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g. POKJA III 

Pokja III mengelola program Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata 

Laksana Rumah Tangga. Pokja III bertugas : 

1. Mengupayakan ketahan keluaga dibidang pangan sesuia UU No. 7 

Tahun 1996 tentang pangan. 

2. Meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya 

peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas. 

3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi 

makanan yang Beragam, Bergizi, Berimbang(3B) yang aman dan 

berbasis sumber daya lokal. 

4. Mengusahakan pemanfaatan lahan baik darat maupun air, minimal 

untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. 

5. Berperan dan Membantu dalam program Cadangan Pangan 

Masyarakat. 

6. Memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman 

(HATINYA PKK) 

h. POKJA IV 

Pokja IV mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan 

Hidup dan Perencanaan Sehat. Pokja IV bertugas : 

1. Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan millennium antara 

lain : 
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2. Menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan (indikator antara lain 

: menurunkan prefalensi anak balita yang kurang gizi). 

3. Menurunkan angka kematian anak. 

4. Meningkatkan kesehatan Ibu Hamil. 

5. Memerangi penyebaran HIV/AIDS, Malaria dan penyakit menular 

lainnya. 

6. Menjamin kelestarian lingkungan hidup. 

7. Meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 

8. Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan posyandu. 

9. Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP). 

10. Melaksanakan pencatatan Ibu Hamil, melahirkan, nifas, ibu 

meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita. 

11. Tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkankan 

kelestarian lingkungan. 

12. Mewujudkan keluarga kecil, bahagia, sejahtera dengan 

melaksanankan program KB agar tercapai generasi yang sehat, 

cerdas dan tangguh. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

TIM PENGGERAK PKK DESA BUMI AYU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Tim Penggerak PKK Desa Bumi Ayu 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Perilaku pemimpin kelompok PKK Desa Bumi Ayu tidak sesuai dengan fase 

perkembangan kelompok. Pertama, Fase orientation menunjukkan bahwa 

perilaku pemimpin kelompok PKK Desa Bumi Ayu tidak menjalankan misi 

kelompok karena pemimpin kelompok tidak bisa mengayomi anggota 

kelompok dengan baik. Kedua, Fase Storming menunjukkan bahwa 

pemimpin kelompok tidak dapat membuat rencana/fokus pada masalah 

kelompok karena pemimpin tidak pernah menyatukan anggota kelompok atau 

membuat anggota kelompok lebih saling mengenal antar anggota lainnya. 

Selanjutnya, Fase Storming menunjukkan bahwa pemimpin kelompok tidak 

fokus pada tujuan kelompok serta cenderung tidak mendeteksi kelemahan dan 

kelebihan anggota kelompok karena pemimpin tidak pernah mendengarkan 

pendapat dari masing-masing anggota dan tidak memberikan solusinya 

bagaimana kepada anggota. Keempat, Fase Norming menunjukkan bahwa 

pemimpin kelompok tidak dapat menciptakan suasana keharmonisan dalam 

kelompok karena pemimpin kelompok masih cenderung bersifat kaku dalam 

menjalankan program PKK.  
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Kelima, Fase Performing menunjukkan bahwa pemimpin kelompok tidak 

dapat membuat kelompok berprestasi karena pemimpin kelompok tidak 

memberikan dukungan dan dorongan kepada anggota kelompok kearah yang 

lebih baik lagi serta tidak adanya keterbukaan dari pemimpin dalam 

berkomunikasi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan yang 

terakhir, Fase Adjourning menunjukkan bahwa pemimpin kelompok tidak 

pernah memusatkan perhatian pada proses penutupan/pembubaran setelah 

melakukan kegiatan karena pemimpin kelompok cenderung tidak dapat 

membuat anggota kelompok memusatkan perhatian pada proses 

pembubaran/penutupan. 

B. SARAN 

Saran peneliti terhadap kelompok PKK Desa Bumi Ayu Kecamatan 

Sukadana adalah sebagai berikut : 

1. Pemimpin kelompok seharusnya memberikan contoh yg baik bagi 

anggotanya. 

2. Pemimpin harus bisa memotivasi anggota kelompok, mengerti dan 

menghargai pendapat anggotanya dan bersikap objektif dalam menyikapi 

setiap persoalan dalam kelompok. 

3. Seharusnya pemimpin dapat mengayomi anggota kelompok dan membuat 

anggota kelompok merasa nyaman dalam pekerjaannya , fokus dalam apa 

yang dikerjakan, dan bisa membuat anggota kelompok bisa percaya satu 

sama lain,sehingga terjadi interaksi yang baik antara pemimpin dengan 

anggota kelompoknya 
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