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BAB V 

DINAMIKA KELOMPOK 

 

Pendahuluan 

 

Kata “dinamika” menunjuk pada keadaan yang berubah-ubah yang 

menggambarkan fluktuasi atau pasang surut, sekaligus melukiskan aktivitas 

dan system sosial yang tidak statis yang bergerak menuju perubahan. 

(Hollander, 1978:151). Sedangkan kelompok adalah kumpulan orang-orang 

yang merupakan kesatuan sosial yang mengadakan interaksi yang intensif 

dan mempunyai tujuan bersama. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

dinamika kelompok adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua atau lebih 

individu yang memiliki hubungan psikologi secara jelas antara anggota satu 

dengan yang lain yang dapat berlangsung dalam situasi yang dialami secara 

bersama dan juga merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses 

kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-

ubah. 

Tujuan adanya dinamika kelompok adalah untuk: 

a) Membangkitkan kepekaan diri seorang anggota kelompok terhadap 

anggota kelompok yang lain, sehingga dapat menimbulkan rasa saling 

menghargai; 

b) Menimbulkan rasa solidaritas anggota sehingga dapat saling 

menghormati dan saling menghargai; 

c) Menciptakan komunikasi yang terbuka terhadap sesama anggota 

kelompok; 

d) Menimbulkan adanya i’tikad yang baik diantara sesama anggota 

kelompok. 
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Karena hal itulah, dinamika kelompok terdapat dalam kajian perilaku 

organisasi karena berpengaruh terhadap perubahan kondisi perilaku 

organisasi karena dinamika kelompok selalu berubah-ubah. 

Pada bab ini akan membahas tentang Teori-teori Pembentukan 

Kelompok, Dinamika Kelompok, Proses Dinamika Kelompok, Ciri-ciri 

Kelompok, Proses Pembentukan Kelompok, Macam-macam Kelompok, 

Dasar-dasar Daya Tarik Interpersonal dan Tahap-tahap Perkembangan 

Kelompok. 

 

A. Teori-teori Pembentukan Kelompok 

 

a. Teori Kedekatan, menganggap seseorang berhubungan dengan orang 

lain karena adanya kedekatan ruang dan daerah. 

b. Pendekatan oleh Stogdill, menekankan pada sifat-sifat kepemimpinan 

dalam bentuk organisasi formal, bahwa yang dimaksud kepemimpinan 

adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang 

terorganisir sebagai usaha untuk mencapai tujuan kelompok. 

c. Teori Aktivitas-aktivitas, Interaksi-interaksi, Sentimen-sentimen/Perasaan 

atau emosi. Teori ini menurut Pendekatan oleh Bales dan Homans. 

Pendekatan ini mendasarkan pada konsep adanya aksi, interaksi, dan 

situasi yang ada dalam kelompok. Homans menambahkan, dengan 

adanya interaksi dalam kelompok. 

d. Teori Keseimbangan (a balance theory  of group formation) dari 

Newcomb. Seseorang tertarik kepada yang lain didasarkan atas 

kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan relevan satu sama lain. 

Teori ini menekankan pada aspek psikologis dalam proses pembentukan 

kelompok. 

e. Teori Alasan Praktis (Practical Theory) dari Reitz. Menekankan pada 

motif atau menelaah maksud orang berkelompok, mengacu pada teori 
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kebutuhan Maslow. “The group it self is the source of needs” (Kelompok 

itu sendiri mampu memenuhi kebutuhannya sendiri). 

f. Pendekatan dari ahli Psyco Analysis (Sigmund Freud dan Scheidlinger), 

yang mengatakan bahwa kesatuan kelompok akan terbentuk apabila 

tiap-tiap anggota kelompok melaksanakan identifikasi bersama antara 

anggota yang satu dan yang lain. 

g. Hipotesa Pembentukan Kelompok 

 Hipotesa I : Seseorang menggabungkan diri dalam kelompok 

dengan tujuan memenuhi kebutuhannya. 

 Hipotesa II : Dekatnya kontak dan interaksi memberikan kepada 

individu untuk menemukan kebutuhan untuk 

kepuasan yang dapat dicapai melalui afiliasi dengan 

orang lain. 

 Hipotesa III : Tarikan interpersonal (interpersonal attraction) 

adalah fungsi positif dan daya tarik fisik, kesamaan 

sikap, kesamaan kepribadian, kesamaan ekonomi, 

kesamaan rasial, memahami kemampuan orang, 

dan kebutuhan untuk kerukunan dan keharmonisan. 

 Hipotesa IV : Individu berkeinginan untuk berafiliasi dengan orang 

lain yang kemampuannya sama atau lebih tinggi. 

 Hipotesa V : Seseorang akan menggabungkan diri ke dalam 

kelompok apabila mereka menemukan/menganggap 

bahwa aktivitas. 

 Hipotesa VI : Seseorang akan menggabungkan diri dalam 

kelompok, apabila ia menilai baik pada kelompok. 

 Hipotesa VII : Ada kebutuhan untuk berafiliasi yang menyebabkan 

keanggotaan di dalam kelompok memberikan suatu 

imbalan (menjadi anggota kelompok memberikan 

suatu imbalan). 
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 Hipotesa VIII : Seseorang akan menggabungkan diri di dalam 

kelompok, apabila ia menerima/menilai/merasa 

bahwa ini sebagai sesuatu yang memenuhi 

kebutuhan/memberikan kepuasan. 

 Hipotesa IX : Pengembangan kelompok mengikuti suatu pola yang 

tetap. 

 Hipotesa X : Koalisi terbentuk di dalam situasi dimana dua orang 

atau lebih mencapai imbalan yang lebih besar 

melalui kerja sama daripada bekerja sendiri-sendiri. 

h. Pendekatan dari Yennings dan Moreno, Yennings mengungkapkan 

konsepsinya tentang pilihan bebas spontan, dan efektif dari anggota 

kelompok yang satu terhadap anggota kelompok yang lain dalam rangka 

pembentukan ikatan kelompok. Moreno membedakan antara Psikhe 

group dan Sosio group sebagai berikut: 

 Psikhe group merupakan suatu kelompok yang terbentuk atas dasar 

suka/tidak suka, simpati, atau antipati antar anggota. 

 Sosio group merrupakan kelompok yang terbentuk atas dasar 

tekanan dari pihak luar. 

Yennings menambahkan bahwa pelaksanaan tugas akan lebih lancar 

apabila pembentukan sosio group disesuaikan dengan psikhe group, 

dengan memperhatikan faktor-faktor efisiensi kerja dan kepemimpinan 

dalam kelompok. 

 

B. Dinamika Kelompok 

 

a. Definisi Dinamika Kelompok 

Dinamika adalah sesuatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, 

selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai 

terhadap keadaan. 
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Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang merupakan kesatuan 

sosial yang mengadakan interaksi yang intensif dan mempunyai tujuan 

bersama. 

Dinamika kelompok merupakan sesuatu yang terdiri dari dua atau 

lebih individu yang dapat didefinisikan sebagai konsep yang 

menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang dan 

dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. 

 

b. Proses Dinamika Kelompok 

Proses dinamika kelompok mulai dari individu sebagai pribadi yang 

masuk ke dalam kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda, 

belum mengenal antar individu yang ada dalam kelompok. Mereka 

membeku seperti es. Individu yang bersangkutan akan berusaha untuk 

mengenal individu yang lain. Es yang membeku lama-kelamaan mulaii 

mencair, proses ini disebut ice breaking. Setelah saling mengenal, dimulailah 

berbagai diskusi kelompok, yang kadang diskusi bisa sampai memanas, 

proses ini disebut storming. Storming akan membawa perubahan pada sikap 

dan perilaku individu, pada proses ini individu mengalami forming. 

Dalam setiap kelompok harus ada aturan main yang disepakati 

bersama oleh semua anggota kelompok dan pengatur perilaku semua 

anggota kelompok, proses ini disebut norming. Berdasarkan aturan inilah 

individu dan kelompok melakukan berbagai kegiatan, proses ini disebut 

performing. Secara singkat dinamika kelompok dapat dilihat pada gambar 

berikut: 

Gambar 8. Proses Dinamika Kelompok 

 

 

 

 

 

Individu Ice Breaking Storming Forming 

Norming Performing 
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Alasan pentingnya dinamika kelompok: 

 Individu tidak mungkin hidup sendiri di dalam masyarakat. 

 Individu tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kehidupannya. 

 Dalam masyarakat yang besar, perlu adanya pembagian kerja agar 

pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. 

 Masyarakat yang demokratis dapat berjalan baik apabila lembaga sosial 

dapat bekerja dengan efektif. 

 

C. Ciri-ciri Kelompok 

 

Secara umum, Baron dan Byrne mengungkapkan bahwa sebuah 

kelompok harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Interaksi, anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. 

2. Interdependen, apa yang terjadi pada seorang anggota akan 

mempengaruhi perilaku anggota yang lain. 

3. Stabil, hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti (bisa 

minggu, bulan dan tahun). 

4. Tujuan yang dibagi, beberapa tujuan bersifat umum bagi semua 

anggota. 

5. Struktur, fungsi tiap anggota harus memiliki set peran. 

6. Persepsi, anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari 

kelompok. 

Suatu kelompok bisa disebut kelompok sosial apabila memiliki cirri-

ciri berikut ini: 

a. Terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan 

yang lain (dapat menyebabkan terjadinya interaksi dalam mencapai 

tujuan yang sama). 

b. Terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu 

dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda 

antara individu yang terlibat di dalamnya. 



WinaMart ~ | Dinamika Kelompok 

 

c. Adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok 

yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-

masing. 

d. Adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok 

yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk 

mencapai tujuan yang ada. 

e. Berlangsungnya suatu kepentingan. 

f. Adanya pergerakan yang dinamik. 

Menurut Reitz (1977) kelompok mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

 Terdiri dari dua orang atau lebih. 

 Berinteraksi satu sama lain. 

 Saling membagi beberapa tujuan yang sama. 

 Melihat dirinya sebagai suatu kelompok. 

 

D. Proses Pembentukan Kelompok 

 

Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal 

terjadinya interaksi antar individu satu dengan yang lain, karena dengan 

terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam 

kelompok. Pembentukan sebuah kelompok dapat diawali dengan adanya 

persepsi, perasaan atau motivasi, dan tujuan yang sama dalam memenuhi 

kebutuhannya. 
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Gambar 9. Proses Pembentukan Kelompok 

Proses pembentukan kelompok dimulai dari adanya 

perasaan/persepsi yang sama untuk memenuhi kebutuhan, dari perasaan ini 

akan muncul motivasi dalam memenuhi kebutuhan kemudian menentukan 

tujuan yang sama dan akhirnya terjadi interaksi sehingga terwujudlah 

sebuah kelompok. 

Pada tahap awal pemebentukan 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. 
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E. Macam-macam Kelompok 

 

Manusia sebagai individu dan juga merupakan makhluk sosial tidak 

bisa dihindarkan dengan interaksi sosial dan bentuk-bentuk interaksi sosial. 

Individu tidak bisa dilepaskan dari situasi atau lingkungan dimana ia berada 

dan situasi ini sangat berpengaruh terhadap kelompok yang terbentuk akibat 

situasi tersebut. Situasi yang dihadapi individu terbagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

1. Situasi Kebersamaan 

Situasi kebersamaan didefinisikan sebagai suatu situasi 

berkumpulnya sekumpulan individu secara bersama-sama. Situasi 

kebersamaan menimbulkan kelompok kebersamaan, yaitu suatu 

kelompok individu yang berkumpul pada suatu ruang dan waktu yang 

sama, tumbuh dan mengarahkan tingkah laku secara spontan. Kelompok 

ini sering juga disebut massa atau crowd. Menurut Kinch, cirri-ciri massa 

adalah: 

 Bertanggung jawab dalam waktu yang relative pendek. 

 Pesertanya berhubungan secara fisik (missal berdesak-desakan). 

 Kurang adanya aturan yang terorganisir. 

 Interaksinya bersifat spontan. 

Brown membagi kerumunan massa/crowd menjadi dua golongan, 

yaitu mobs dan audience. Mobs merupakan suatu kerumunan aktif yang 

menyebabkan kerusakan-kerusakan, sedangkan audience merupakan 

terbentuknya suatu kelompok karena adanya penggerak yang sama. 

2. Situasi Kelompok Sosial 

Situasi kelompok sosial didefinisikan sebagai suatu situasi ketika 

terdapat dua individu atau lebih mengadakan interaksi sosial yang 

mendalam satu sama lain. Situasi kelompok sosial ini akan melahirkan 

terbentuknya kelompok sosial, artinya suatu kesatuan sosial yang terdiri 

dari dua orang atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi 
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sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga diantara individu sudah 

terdapat pembagian tugas, struktur, norma-norma tertentu. Kelompok 

sosial secara umum diikat oleh faktor-faktor berikut ini: 

 Bagi anggota kelompok, suatu tujuan yang realistis, sederhana, dan 

memiliki nilai keuntungan bagi individu. 

 Masalah kepemimpinan dalam kelompok cukup berperan dalam 

menentukan kekuatan ikatan antar anggota. 

 Interaksi dalam kelompok secara seimbang merupakan alat perekat 

yang baik dalam membina kesatuan dan persatuan anggota. 

Situasi kelompok sosial dapat menimbulkan bermacam-macam 

kelompok sosial, sebagai berikut: 

 Charles H. Cooley membagi menjadi: 

1) Kelompok primer (primer group), suatu kelompok yang anggotanya 

mempunyai hubungan/interaksi yang lebih intensif dan lebih erat 

antar anggotanya. Contoh: keluarga, rukun tetangga/kelompok 

kawan sepermainan, kelompok agama. 

2) Kelompok sekunder (secondary group), suatu kelompok yang 

anggotanya saling mengadakan hubungan yang tidak langsung, 

berjauhan (pertemuan tidak harus face to face) dan formal, dan 

kurang bersifat kekeluargaan. Contohnya: partai politik, perhimpunan 

serikat kerja. 

 Moreno membagi menjadi: 

1) Psikhe group, beberapa orang yang berinteraksi satu dengan yang 

lain, mempunyai kesadaran psikologis dan menerima mereka sebagai 

kelompok. 

2) Socio group, berhubungan dengan posisi sosial, aturan dan status 

dari anggota kelompok. 

 Crèch dan Curtchfield membagi menjadi: 

1) Kelompok stabil, kelompok yang strukturnya tetap, tidak berubah 

dalam jangka waktu yang cukup lama. 
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2) Kelompok tidak stabil, kelompok yang mengalami perubahan 

progresif meskipun tanpa variasi-variasi yang cukup penting dari 

situasi eksternal. 

 French membagi menjadi: 

1) Kelompok terorganisir, kelompok yang menunjukkan secara tegas, 

lebih memiliki kebebasan sosial, perasaan kita, saling 

ketergantungan, kesamaan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, 

motivasi, frustasi dan agresi terhadap anggota kelompok yang lain. 

2) Kelompok tidak terorganisir, kelompok yang sedikit sekali 

kemungkinan bahwa individu akan dipengaruhi oleh apa yang 

dikerjakan orang lain. 

 Berdasarkan tingkat keformalan kelompok dibagi menjadi: 

1) Kelompok formal/kelompok resmi, suatu kelompok yan sengaja 

dibentuk untuk pelaksanaan dan realisasi tugas tertentu, angoota-

anggotanya diangkat dan dilegimitasi oleh suatu badan/organisasi. 

Kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan serta anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga. Contohnya adalah komite, 

panitia, organisasi pemuda. 

2) Kelompok informal, kelompok yang terbentuk dari proses interaksi, 

daya tarik dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok 

tidak diatur dan diangkat atau dilegalisasikann dalam pernyataan 

formal. Kelompok ini tidak didukung oleh peraturan atau anggaran 

dasar dan anggaran rumah tangga. Kelompok ini bisa berkembang 

dalam kelompok formal, karena adanya beberapa anggota yang 

secara tertentu memiliki nilai-nilai yang perlu dibagi dengan sesama 

anggota. 
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F. Dasar-dasar Daya Tarik Interpersonal 

 

Daya tarik interpersonal adalah fungsi positif dan daya tarik fisik, 

kesamaan kepribadian, kesamaan ekonomi, kesamaan sosial, memahami 

kemampuan orang, dan kebutuhan untuk kerukunan serta keharmonisan. 

Daya tarik interpersonal adalah faktor utama pembentuk rasa suka individu 

satu dengan yang lain, faktor-faktor tersebut adalah: 

1. Faktor personal 

a. Kesamaan karakteristik personal 

b. Tekanan emosional (stress) 

c. Harga diri yang rendah 

d. Isolasi sosial 

2. Faktor situasional 

a. Daya tarik fisik 

b. Ganjaran (reward) 

c. Familiarity 

d. Kedekatan (consenness) 

e. Kemampuan 

 

G. Tahap-tahap Perkembangan Kelompok 

 

Terbentuknya kelompok karena adanya persamaan dalam 

kebutuuhan akan berkelompok, dimana individu memiliki potensi dalam 

memenuhi kebutuhan dan setiap individu memiliki keterbatasan, sehingga 

individu akan meminta atau membutuhkan bantuan individu yang lain untuk 

mengatasinya. 

Kelompok merupakan tujuan yang diharapkan dalam proses 

dinamika kelompok, karena jika hal tersebut tercapai, maka dapat dikatakan 

salah satu tujuan proses transformasi dapat berjalan dengan baik. Indikator 
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yang dijadikan pedoman untuk mengukur tingkah perkembangan kelompok 

adalah sebagai berikut: 

1. Adaptasi 

Setiap individu terbuka untuk member dan menerima informasi yang 

baru. Setiap kelompok, tetap selalu terbuka untuk menerima peran baru 

sesuai dengan hasil dinamika kelompok tersebut. Disamping itu proses 

adaptasi juga berjalan dengan baik yang ditandai dengan kelenturan 

setiap anggota untuk menerima ide, pandangan, norma dan 

kepercayaan anggota kelompok lain tanpa merasa integritasnya 

terganggu. 

2. Pencapaian Tujuan 

Setiap anggota mampu menunda kepuasan dan melepaskan ikatan 

dalam rangka mencapai tujuan bersama, mampu membina dan 

memperluas pola, serta individu mampu terlihat secara emosional untuk 

mengungkapkan pengalaman, pengetahuan, dan kemampuannya. 

Perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh bagaimana 

komunikasi dalam kelompok. Perkembangan kelompok dibagi menjadi tiga 

tahap, yaitu: 

a. Tahap Pra Afiliasi 

Merupakan tahap permulaan dengan diawali adanya perkenalan 

dimana semua individu semua individu akan saling mengenal satu 

dengan yang lain, kemudian berkembang menjadi kelompok yang sangat 

akrab dengan mengenal sifat dan nilai masing-masing anggota. 

b. Tahap Fungsional 

Tahap ini tumbuh ditandai adanya perasaan senang antara satu 

dengan yang lain, tercipta homogenitas, kecocokan dan kekompakan 

dalam kelompok. Maka akan terjadi pembagian dalam menjalankan 

fungsi kelompok. 
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c. Tahap Disolusi 

Tahap ini terjadi apabila keanggotaan kelompok sudah mempunyai 

rasa tidak membutuhkan lagi dalam kelompok, tidak tercipta 

kekompakan karena perbedaan pola hidup, sehingga percampuran yang 

harmonis tidak terjadi dan akhirnya terjadi pembubaran kelompok. 

 

Penutup 

 

Menurut saya, dinamika adalah sebuah kata yang mempunyai arti 

dari kata dinamis yaitu berubah-ubah, sedangkan dinamika kelompok adalah 

perubahan keadaan pada satu kelompok dan pada suatu waktu yang 

mempunyai tujuan untuk berubah pada keadaan organisasi yang menjadi 

lebih baik. Karena dinamika kelompok ini adalah perubahan yang tidak 

dirasakan hanya secara individual, maka dampak dari setiap perubahan juga 

dirasakan oleh semua ndividu yang terdapat dalam kelompok tersebut. 

Terdapat beberapa teori tentang pembentukan kelompok, salah 

satunya adalah Teori Kedekatan, yang menganggap seseorang berhubungan 

dengan orang lain karena adanya kedekatan ruang dan daerah. Sedangkan 

proses pembentukan kelompok dapat diawali dengan adanya perasaan yang 

sama serta motivasi dan tujuan yang sama pula kemudian membentuk 

kelompok agar dapat memenuhi semua kebutuhan yang dirasakan secara 

bersama. 

Seiring dengan berjalannya proses pemenuhan kebutuhan kelompok 

maka akan terjadi yang namanya dinamika kelompok yang diawali dengan 

individu yang bergabung dengan kelompok tersebut dan kemudian akan 

terdapat ice breaking (proses pengenalan lingkungan) kemudian terjadi 

storming (terdapat interaksi atau diskusi yang dapat memanas) setelah itu 

akan terdapat forming (perubahan yang akan terjadi pada setiap individu) 

dan akan berlanjut pada pembentukan norming (aturan yang disepakati 
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dalam kelompok tersebut) dan akan berakhir pada performing (melakukan 

atau menaati aturan-aturan yang telah dibuat). 

Sedangkan perkembangan kelompok dapat ditunjang oleh 

bagaimana komunikasi dalam kelompok. Perkembangan kelompok dibagi 

menjadi tiga tahap, yaitu tahap pra afiliasi (pengenalan), tahap fungsional 

dan tahap disolusi (pembubaran). Maka daripada itu, dinamika kelompok 

perlu dipelajari dalam kajian perilaku organisasi karena didalamnya terdapat 

perilaku kelompok yang cenderung selalu berubah dalam pelaksanaannya 

menjalankan peran dalam suatu kelompok (organisasi). 
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