
Pak Adji

Proses Kelompok Dalam Organisasi

ADJI SURADJI MUHAMMAD
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Maritim Raja Ali HAji



Pak Adji

Sub Pokok Bahasan

• Pengertian kelompok

• Tahap-tahap perkembangan kelompok

• Jenis-jenis kelompok

• Perilaku dan prestasi kelompok

• Kohesifitas dalam kelompok

• Efek kohesif pada produktivitas kelompok
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Pengantar 

• Manusia adalah makhluk sosial sehingga 
membutuhkan keberadaan manusia yg lain.

• Kelompok dijadikan sarana untuk memenuhi 
kebutuhan akan perlindungan, keamanan, 
kenyamanan, persahabatan dan kekeluargaan.

• Kelompok = psychological group

• Kelompok berbeda dengan kumpulan
– Orang antri beli minyak (secara administrasi tidak disebut 

kelompok)
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Pengertian kelompok

a) Robbins dan Coulter (2004), Kelompok adalah gabungan 
atau kumpulan dua atau lebih individu yang berinteraksi 
dan saling bergantung untuk mencapai sasaran-sasaran 
tertentu.

b) Gibson dkk (1996), Kelompok adalah kumpulan individu 
di mana perilaku dan kinerja satu anggota dipengaruhi oleh 
perilaku atau prestasi anggota lainnya.

c) Shaw (dalam Nimran,1999), Kelompok adalah kumpulan 
dua atau lebih orang yang berinteraksi satu sama lain 
sedemikian rupa sehingga perilaku dan atau kinerja dari 
seseorang dipengaruhi oleh perilaku/kinerja anggota yang 
lain.
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Alasan ber-kelompok

1. Keamanan (aman, percaya diri dan lebih kuat)
2. Status (pengakuan dr masyarakat)
3. Harga diri (self esteem), apalagi diterima kelompok2 yg 

bergengsi
4. Afiliasi (afilition) uk memenuhi kebutuhan
5. Kekuatan (power), untuk mencapai sesuatu yg tidak bisa 

dicapai sendiri
6. Goal achievment (pencapaian tujuan), memiliki tujuan, visi 

dan misi yg sama.
7. Kedekatan dan daya tarik.
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Tahap-tahap perkembangan kelompok
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5 Tahap pemb. Kelompok (B.W. Tuckman dan M.A.C. 
Jensen (Robbins dan Coulter, 2004) 

1) Pembentukan adalah fase awal yang dicirikan dengan ketidak pastian 
tujuan, struktur dan kepemimpinan kelompok.

2) Badai adalah tahapan kedua yang dicirikan oleh banyaknya konflik 
dalam kelompok.

3) Penormaan adalah tahapan ketiga yang dicirikan adanya hubungan yang 
akrab dan suasana keterpaduan/ kekohesifan dalam kelompok.

4) Pelaksanaan adalah tahapan keempat, dimana kelompok telah berfungsi 
dan diterima anggota.

5) Pembubaran adalah tahapan terakhir untuk kelompok yang sifatnya 
sementara, yang dicirikan oleh adanya kepedulian untuk menuntaskan 
kegiatan-kegiatan penutupan bukannya melaksanakan tugas atau 
pekerjaan
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4 Tahap pemb. Kelompok (Gibson dkk (1996)

1) Penerimaan bersama adalah dimana anggota menolah untuk 
berkomunikasi satu dengan yang lain. Tak mau mengekspresikan 
ide, sikap dan keyakinan mereka.

2) Komunikasi dan pengambilan keputusan adalah fase dimana telah 
mulai ada komunikasi yang terbuka, diskusi, interaksi untuk 
menyelesaikan tugas.

3) Motivasi dan produktivitas, pada fase ini ada upaya menyelesaikan 
tujuan kelompok.

4) Pengendalian dan organisasi, sudah tercipta afilasi, regulasi dan 
norma kelompok. Lebih mengedepankan tujuan kelompok 
dibandingkan individu.
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4 Tahap Pemb. Kelompok (Indriyo Gitosudarmo 
dan Nyoman Sudita (1997))
1) Tahap orientasi, suatu tahapan di mana anggota mencoba untuk 

memahami tujuan kelompok dan peranan masing-masing anggota.
2) Tahap konfrontasi, yang ditandai adanya konflik karena perbuatan 

kekuasaan dan pengaruh. Jika konflik dapat diatasi maka perjalanan 
kelompok menuju kematangan semankin mendekati kenyataan.

3) Tahap deferensiasi, suatu tahapan dimana perbedaan masing-masing 
individu diakui, tugas perkerjaan berbasis keahlian dan kemampuan 
masing-masing individu. Pada fase ini anggota sudah mulai merasakan 
sukses yang dicapai kelompoknya

4) Tahap kolaborasi, adalah suatu fase di mana suatu kelompok sudah 
mencapai tingkat kematangan yang tinggi. Komitmen dan kekompakan 
yang begitu tinggi. Keputusan dan solusi masalah dilakukan melalui 
diskusi yang rasional.
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Jenis – jenis Kelompok (Formal dan Non-
Formal)
1. Kelompok formal (formal group), adalah kelompok yang sengaja 

dibentuk dengan keputusan manager melalui bagan organisasi 
untuk menyelesaikan suatu keputusan manager melalui bagan 
organisasi untuk menyelesaikan suatu tugas secara efisien dan 
efektif.
1) Kelompok komando (command group), adalah bagian dari kelompok 

formal. Kelompok komando memiliki definisi yaitu kelompok yang 
ditentukan oleh bagan organisasi dan melaksanakan tugas-tugas rutin 
organisasi.

2) Kelompok tugas (task group), adalah suatu kelompok yang bekerja 
sama untuk menyelesaikan suatu tugas atau proyek tertentu. 
Kelompok tugas juga termasuk bagian dari kelompok komando.
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Lanjutan Jenis Kelompok

2. Kelompok informal (informal group), adalah kelompok 
yang tidak dibentuk secara formal melalui struktur 
organisasi, yang muncul karena adanya kebutuhan 
akan kontak sosial.
1) Kelompok kepentingan, merupakan kelompok yang 

berafiliasi untuk mencapai sasaran yang sama. Kelompok 
ini juga termasuk kedalam kelompok informal.

2) Kelompok persahabatan, merupakan bagian dari kelompok 
informal. Kelompok ini terbentuk karena adanya kesamaan-
kesamaan tentang suatu hal.
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Kelompok Formal dan Non Formal

Kelompok 

Formal 

Kel. 
Komando

Kel. Tugas

Non-Formal

Kel. 
Kepentingan

Kel. 
Persahabatan
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Contoh; Kel. Informal Lintas Struktur 
Formal
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Jenis kelompok yang lain (Keanggotaan dan 
Kesukaan)
1. Kelompok berdasarkan keanggotaan, merupakan kelompok yang 

lahir atas dasar ketentuan formal atau karena seseorang telah 
memenuhi tetentuan formal. 

1) Kelompok dua orang
2) Kelompok tiga orang
3) Kelompok yang terdiri atas lebih dari tiga orang

2. Kelompok  berdasarkan kesukaan, merupakan kelompok dimana 
perasaan para anggotanya begitu terikat kepada ketentuan dan 
kepentingan kelompok.

1) Arisan 
2) Teman bermain,
3) Golf dll
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Jenis Kelompok (Primer vs Sekunder)

• Kelompok Primer

– Anggotanya sedikit

– Hub.personal (antar 
anggota sangat 
mendalam)

– Sering tatap muka

– Ada keterkaitan 
perasaan

• Kelompok Sekunder

– Anggotanya banyak

– Hub.impersonal

– Kompetisi kuat

– Jarang jumpa

– Tidak ada ikatan 
emosional
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Prestasi kelompok

Prestasi kelompok merupakan output atau tujuan dari suatu 
kelompok. 

Ada 3 unsur dalam prestasi kelompok, yaitu : 
1. Produktivitas, adalah derajat perubahan harapan tentang nilai-

nilai yang dihasilkan oleh perilaku kelompok, yaitu ke arah nilai 
yang lebih positif atau lebih negatif

2. Moral (Morale), adalah derajat kebebasan dari hambatan-
hambatan dalam kerja kelompok menuju tujuannya. 

3. Kesatuan (Integration), adalah tingkat kemampuan kelompok 
untuk mempertahankan struktur dan mekanisme operasinya 
dalam kondisi yang penuh tekanan (stress).
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Hal-Hal Yang Mempengaruhi Tingkat Prestasi 
Kelompok

Eksternal 

1) Strategi Organisasi 

2) Struktur Wewenang 

3) Peraturan 

4) Sumber-Sumber Organisasi 

5) Proses Seleksi 

6) Penilaian Prestasi dan Sistem Imbalan

7) Budaya Organisasi 

8) Faktor Lingkungan Fisik

Internal

1) Kemampuan Fisik (Kondisi fisik, 
Sarana dan Prasarana)

2) Kemampuan Intelektual, tingkat 
pengetahuan, kemauan, ketrampilan 
dan kompetensi)

3) Karakteristik Kepribadian (tahan 
kritik, inovatif, suka akan tantangan, 
suka perubahan, senang 
bekerjasama, dll)
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Kelompok vs Tim

• Tujuannya: mencari 
perlindungan, kenyamanan

• Jobdesk; tidak terbagi dengan 
spesifik

• Tujuanya; menjalankan perintah 
pemimpin/manajer

• Jobdesk; terbagi
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Kohesifitas dalam kelompok

Kohesivitas/kepaduan dalam kelompok adalah kekuatan 
suatu kelompok yang bisa diwujudkan dalam bentuk 
keramahan, kekompakan, antusias dalam melakukan saran 
atau pendapat, mau berkorban dan bertanggung jawab atas 
apa yang dikerjakan (Indriyo Gitosudarmo dan Nyoman 
Sudita 1997). 

Robbins dan Coulter (2004) mengatakan keterpaduan 
kelompok adalah tigkat sejauh mana anggota-anggota 
tertarik satu dengan yang lain dan berbagai tujuan dalam 
kelompok tersebut.
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Efek kohesif pada produktivitas kelompok

Anggota kelompok yang tigkat kepaduannya tinggi 
biasanya akan meningkatkan produktivitas, karena 
mereka menikmati kepuasan kerja, sehingga 
menurunkan tingkat absensi, maupu tingkat 
perpindahan karyawan. Kelompok yang padu akan 
mempersepsikan dirinya sebagai bagian dari kelompok, 
dan bahagia berada didalamnya, dan bangga terhadap 
kelompoknya.
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Studi kasus
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• SARACEN 


