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KELOMPOK SOSIAL, KELOMPOK KERJA, DAN TIM 

 

 Jenis isu dan masalah yang kita hadapi sebagai masyarakat menjadi 
semakin kompleks. Isu dan banyak masalah seperti perawatan kesehatan, 
energi, pendidikan, dan inovasi ekonomi tidak bisa diatasi oleh aksi seorang 
individu tetapi mereka memerlukan tindakan terkoordinasi yang bekerja bersama 
menyelesaikan masalah yang kompleks. Kolaborasi dapat didefinisikan sebagai 
"orang dengan pandangan yang berbeda dan perspektif yang datang bersama-
sama dan mendiskusikan secara terbuka dan mencapai tujuan yang lebih luas" 
(Lafasto & Larson, 2001.p. xvii). Kolaborasi dalam kelompok dan tim menjadi 
penting sebagai kelompok biasanya membuat keputusan yang lebih baik 
daripada individu: kekayaan pengetahuan dan wawasan yang lebih besar dalam 
kelompok sebagai individu banyak membawa latar belakang mereka yang unik 
dan pengetahuan untuk menyelesaikan tugas di tangan mereka. 

 

Pengakaran Kelompok 

 Sekelompok kecil ini didefinisikan sebagai tiga atau lebih orang yang 
berinteraksi dengan satu sama lain menuju tercapainya tujuan bersama dan 
menganggap dirinya sebagai anggota suatu kelompok tertentu. Definisi tersebut 
disertai dengan tiga asumsi penting.  

 Pertama, batas bawah untuk sekelompok kecil ditetapkan pada tiga 
orang, tapi tidak ada batas atas yang diatur. Definisi sebagian besar kelompok 
kecil menggunakan tiga individu yang lebih rendah karena ketiganya terikat dan 
memungkinkan koalisi untuk muncul di mana dua orang dapat membentuk aliansi 
terhadap satu orang. Kedua, kelompok-kelompok kecil menekankan interaksi. 
Inilah yang merupakan pendekatan komunikasi untuk mempelajari tanda-tanda, 
simbol, dan pesan bahwa anggota kelompok digunakan untuk menyelesaikan 
tugas mereka. Ketiga, anggota kelompok kecil memiliki ketergantungan perilaku 
dan tujuan. Perilaku saling ketergantungan mengacu pada cara anggota 
kelompok menyampaikan pesan serta mempengaruhi dan dipengaruhi oleh 
pesan grup anggota lain. Tujuan ketergantungan mengacu pada tujuan utama 
dimana anggota kelompok bersama-sama paham akan sesuatu. Setidaknya ada 
tiga cara penting di mana kita dapat mengatakan bahwa kelompok-kelompok 
tertanam dalam konteksnya. 

 

1. Group dan anggota tim membawa latar belakang mereka sendiri pribadi, 
profesional, dan budaya yang berbeda yang dialami dalam group mereka. 
Cara pengalaman pribadi dari individu masuk ke dalam hidup kelompok. 
Keanekaragaman dalam kelompok kecil telah dikonseptualisasikan dalam 
hal berbagai karakteristik sosial umum (misalnya identitas nasional, jenis 
kelamin, ras, etnis, orientasi seksual, dan nilai-nilai) serta karakteristik 
organisasi (keanggotaan dalam suatu departemen tertentu atau divisi, dan 
keahlian teknis). Kadang-kadang kesalahan garis atau koalisi subkelompok 



dapat muncul dalam kelompok dan tim karena karakteristik demografi dan 
dapat menggagalkan kolaborasi. 
 

2. Kelompok ada di waktu. Waktu sangat penting untuk kegiatan kelompok. 
Kehidupan grup tidak ada dalam waktu kosong; itu ada dalam periode waktu 
tertentu, dan periode waktu ini berasosiasi dengan ide-ide budaya tertentu 
yang akan dibawa dalam pengalaman group yang mempengaruhi 
bagaimana mereka melakukan negosiasi dari seluruh pengalaman kelompok 
mereka untuk merespon tugas itu. 

 

  Kebanyakan model kelompok dan pengembangan tim menganggap 
bahwa kelompok mulai dengan fase orientasi di mana anggota 
menyesuaikan diri dengan parameter dari pekerjaan yang mereka capai dan 
satu sama lain. Untuk contoh Tuckman dan Jensen (1977) menawarkan 
model klasik dari pengembangan kelompok. Dalam model mereka, kelompok 
mulai dengan tahap yang disebut bergabung, di mana anggota kelompok 
saling mengenal satu sama lain dan menentukan ruang lingkup kerja 
mereka. Hal ini biasanya diikuti oleh fase yang disebut storming, dimana 
anggota kelompok mungkin tidak setuju atas sifat tugas, yang anggota untuk 
bertindak dalam peran apa, dan apa prosedur yang harus digunakan untuk 
melakukan tugas. Pada akhirnya, kelompok bergerak dari penyerbuan ke 
norma dan kemudian ke dalam pertunjukan. 

 

3. Kelompok dan tim dalam jaringan kelompok lain dan tim lain. Untuk 
memperjelas John Donne, tidak ada group atau tim dalam sebuah kesatuan. 
Grup yang tertanam di dalam jaringan kelompok lain dan tim. Pada tingkat 
individual, keterhubungan mungkin termasuk kelompok tumpang tindih. Pada 
akhirnya, kelompok dan tim berpindah dari storming, norming, dan kemudian 
berpindah ke performing. 

 

Kegiatan Komunikasi Kelompok 

Keempat aktivitas penting dalam komunikasi adalah: (1) manajemen 
informasi (2) pengambilan keputusan (3) pembelajaran, dan (4) yang berkaitan 
(relating) 

 

Manajemen Informasi (Information Management) 

  Informasi adalah nyawa dari kelompok-kelompok kecil. Informasi 
bermanfaat dan tepat waktu sangat penting bagi kelompok-kelompok kecil untuk 
membuat pilihan cerdas tentang bagaimana mengatur kegiatan mereka dan 
melaksanakan tugas mereka. Pertama, kelompok harus memiliki akses dan 
mampu menyebarkan informasi dengan cepat. Kedua, kelompok perlu 
mengembangkan sistem untuk memonitoring lingkungan mereka. Richard 
Hackman (2002) berpendapat bahwa terdapat lima syarat kondisi penting yang 
mengarah pada keefektifan kelompok atau efektivitas tim: 

1. Melibatkan arah yang jelas 

2. Fasilitatif struktur kelompok 

3. Mendukung konteks organisasi 

4. Tersedia ahli pembinaan 

5. Bahan sumber daya yang memadai 



 

Pembuatan Keputusan (Decision Making)  

  Salah satu kegiatan utama dalam kelompok adalah pengambilan 
keputusan. Membuat keputusan yang baik tergantung pada kegiatan komunikasi 
selama diskusi. 

1. Mengembangkan pemahaman tentang masalah, termasuk berbicara 
tentang sifat dari masalah, ruang lingkup, gejala, dan penyebab yang 
mungkin. 

2. Mengidentifikasi kriteria untuk memecahkan masalah. 

3. Menghasilkan berbagai alternatif realistis dengan brainstorming berbagai 
kemungkinan masalah yang mencakup berbagai pilihan yang dapat 
diterima. 

4. Mengevaluasi konsekuensi negatif dan positif yang terkait dengan alternatif 
tertentu.  
 
Hal tersebut merupakan pendekatan fungsional untuk pengambilan 
keputusan kelompok. 

 

Belajar (Learning) 

  Banyak kelompok dan tim secara khusus dirancang untuk meningkatkan 
pembelajaran anggotanya. Kadang-kadang, pelatihan keterampilan kelompok 
diciptakan oleh organisasi komunitas nirlaba untuk meningkatkan kecakapan 
hidup dasar, seperti ketegasan, manajemen konflik, manajemen keuangan, 
pengasuhan, dan kompetensi kerja. Dialog dapat dilihat sebagai bentuk 
komunikasi yang memungkinkan orang untuk berpikir secara kolektif dan 
memeriksa masing-masing asumsi tentang situasi. Dialog melibatkan jenis 
kegiatan berikut: 

-  Melihat keseluruhan antara bagian-bagian 

-   Melihat hubungan antara bagian-bagian 

-   Memunculkan asumsi 

-  Belajar melalui penyelidikan dan pengungkapan 

-  Menciptakan berbagi makna antara orang-orang. 

 

Berkaitan (Relating) 

  Hubungan yang efektif dibangun pada kekuatan komunikasi afirmatif. 
Menciptakan hubungan positif dalam belajardan menumbuhkan dalam kelompok 
membutuhkan menjaga keseimbangan antara afirmatif dan tantangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Penjelasan lebih lanjut tentang Kelompok social, Kelompok kerja, dan Tim terdapat dalam matrixs di bawah ini: 

 

Kelompok Sosial Kelompok Kerja Tim 

  Definisi Kelompok social (Muzafer Sherif) 
adalah suatu kesatuan social yang terdiri dari 
dua atau lebih individu yang telah mengadakan 
interaksi social yang cukup intensif dan teratur, 
sehingga diantara individu itu sudah terdapat 
pembagian tugas, struktur, dan norma-norma 
tertentu. 
 

  Ciri-ciri Kelompok social menurut Muzafer 
Sherif antara lain: 
a. Adanya dorongan atau motif yang sama 

pada setiap individu sehingga terjadi interaksi 
social sesamanya dan tertuju pada tujuan 
bersama. 

b. Adanya reaksi dan kecakapan yang berbeda 
diantara individu satu dengan yang lain akibat 
terjadinya interaksi social. 

c. Adanya pembentukan dan penegasan 
struktur kelompok yang jelas, terdiri dari 
peranan dan kedudukan yang berkembang 
dengan sendirinya dalam rangka mencapai 
tujuan bersama. 

d. Adanya penegasan dan peneguhan norma-
norma pedoman tingkah laku anggota 
kelompok yang mengatur interaksi dan 
kegiatan anggota kelompok dalam 
merealisasikan tujuan kelompok. 

 Kelompok kerja merupakan salah satu 
bentuk dari kelompok formal dimana 
terdiri ats karyawan-karyawan yang 
bekerja bersama untuk menyelesaikan 
suatu tugas atau proyek tertentu. 
 

 Salah satu model perkembangan 
kelompok yang paling banyak digunakan 
mengasumsikan bahwa kelompok-
kelompok berkembang melalui lima tahap 
perkembangan: 

(1) tahap pembentukan/ forming  

(2) tahap konflik/ storming  

(3) tahap pembentukan norma/ norming 

(4) tahap penunjukan kinerja/ performing 

(5) dan tahap pembubaran./ adjourning 

 

 

 

 

  Sebuah tim dilihat sebagai sebuah 
kelompok matang yang terdiri dari orang-
orang yang saling bergantung, 
termotivasi, dan memiliki komitmen untuk 
mencapai sebuah sasaran yang 
disepakati bersama.  
 

  Tidak ada system klasifikasi standar yang 
dapat digunakan untuk mendeskripsikan 
berbagai macam tim. Pembedaan antar 
tim dapat dilakukan dengan 
menggunakan dasar ukuran, komposisi, 
tingkat organisasi, durasi (permanen 
versus kontemporer), sasaran, dan 
potensi sumbangsih tim terhadap kinerja 
organisasi. 

 

 Sejumlah kategori tersebut digunakan 
untuk membagi beberapa jenis kelompok 
yang penting dalam organisasi saat ini, 
antara lain: 

 
a. Tim penyelesaian masalah 
b. Tim lintas fungsi (Cross-Functional 

System) 
c. Tim maya (Virtual team) 

d. Tim pengembangan dan penelitian, 
dan 

e. Tim mandiri 
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