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Abstrak 

Para pedagang rumahan di desa Jempong mengalami kesulitan dalam menggiatkan 

kelompok bersama untuk peningkatan produktivitas usaha mereka. Pengenalan akan 

dinamika kelompok dan team building diharapkan dapat menggugah kesadaran mereka 

agar dapat meningkatkan komitmen untuk membentuk tim kerja. Pengaruh team 

building terhadap peningkatan produktivitas disampaikan, seperti peningkatan sumber 

daya seiring dengan komitmen yang terbentuk. Hal ini diharapkan dapat menggugah 

kesadaran para pedagang rumahan untuk dapat membentuk sebuah kelompok yang 

solid. Hasil menunjukkan bahwa berbagai kendala yang dihadapi para pedagang 

rumahan seperti keinginan untuk memiliki modal kerja dapat tercapai apabila 

keberadaan kelompok wanita bisa diaktifkan. 

PENDAHULUAN 

Manusia sebagai penghuni planet bumi, memiliki berbagai sebutan, mulai dari 

Homo Faber, Homo Economicus, Homo Sapiens dan lainnya. Dari sekian banyak 

sebutan, ada satu sebutan lagi yang menunjukan bahwa eksistensi manusia tidak bisa 

lepas dari hubungannya dengan manusia lainnya. Sebutan/istilah tersebut ialah Social 

Animal (hewan sosial); hewan yang mempunyai keinginan untuk hidup bersama. 

Memang, kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-harinya, manusia 

tersebut seolah-olah tidak bisa lepas dari orang-orang lain (kelompok). Baik dengan 

keluarga, teman sekerja, teman sehobi dan sebagainya. Mulai dari bangun tidur sampai 

menjelang tidur lagi manusia senantiasa berhubungan dengan manusia/orang lain, 

langsung maupun tidak langsung. Bahkan dalam tidur pun, yaitu ketika ia mimpi, 

manusia mungkin bermimpi berhubungan dengan orang lain. 

Kalau kita kaji pertanyaan mengapa manusia senantiasa berhubungan dengan 

manusia lain? maka hal ini bisa ditelusuri dari, pertama; pada diri manusia terdapat 

suatu naluri yang disebut Gregariousness, yaitu naluri manusia untuk selalu hidup 
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dengan orang lain, kedua; sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai hasrat atau 

keinginan, yaitu : 

a. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain yang berbeda di 

sekelilingnya (masyarakat), 

b. Keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam di sekelilingnya. 

Selanjutnya, secara universal manusia tersebut memiliki lima kebutuhan dasar (basic 

needs) yang menyangkut : 

a. Kebutuhan akan sandang, papan dan pangan, 

b. Kebutuhan akan rasa aman, 

c. Kebutuhan akan kasih sayang dan perasaan bahwa dirinya merupakan bagian 

dari suatu kesatuan, 

d. Kebutuhan akan penghargaan dan pengakuan, 

e. Kebutuhan akan pengembangan diri. 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka wajar-lah kalau manusia selalu 

ingin dan berada dalam suatu kelompok. Karena, hasrat dan kebutuhan-kebutuhan 

manusia tersebut baru bisa terpenuhi lewat kelompok. Sejalan dengan perkembangan 

zaman serta kebutuhan-kebutuhan manusia, maka secara kuantitas jumlah kelompok 

pada suatu masyarakat itu semakin bertambah. 

Satu aspek dinamika tim adalah peran dan cara para anggotanya berinteraksi 

dalam melaksanakan tugas. Anggota tim berperan dalam memberi informasi, mencari 

informasi, memprakarsai, menetapkan standar atau aturan, menjelaskan, merangkum, 

dan menguji kesepakatan. Kegiatan mana biasanya dilakukan melalui pertemuan, rapat 

dan diskusi. Melalui rapat-pertemuan para anggota berbagi informasi, memperoleh 

informasi, menghasikan gagasan baru, menganalisis dan memecahkan masalah, 

mencapai kesimpulan, menjelaskan masalah atau tujuan serta menghimpun dukungan 

(Spiegel,1994). 

Oleh karena itu, kerjasama tim (teamwork) mutlak diperlukan. Teamwork tidak 

akan terjadi bila, kita para anggota tim, tidak mampu dan mau berkemampuan bekerja 

sama.  Untuk itulah,  kemampuan  sederhana untuk bekerja sama seperti: (a) 
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menghargai orang lain, (b) memperluas wawasan pengetahuan, (c) mengungkapkan ide, 

pendapat dan tanggapan, serta (d) bernegosiasi,  menjadi sangat-sangat penting.  

Team building dan teamwork, adalah dua istilah berbeda tetapi merupakan satu 

proses yang saling berkesinambungan. Beberapa orang mengatakan bahwa team 

building dan teamwork adalah dua istilah yang berbeda dan terpisah, dimana antara satu 

sama lain tidak ada hubungan sebab akibat. Namun, beberapa pemikiran lain juga 

menyebutkan bahwa team building dan teamwork ini adalah sama, hanya berbeda pada 

istilahnya saja. 

Team Building pada dasarnya adalah membangun sebuah tim dari nol. Tim tersebut 

dibentuk dari kumpulan beberapa orang yang sebelumnya belum pernah berkumpul 

membentuk tim satu sama lain. Sehingga, dalam membangun tim (Team Building) perlu 

proses yang tidak mudah. Sedangkan Teamwork merupakan suatu kerja tim yang 

terbentuk di dalam sebuah tim yang terbangun. 

Teamwork itu ada setelah sebuah tim terbangun (Team Building). Di dalam sebuah 

Team Building dan Teamwork dibutuhkan komitmen oleh setiap individu didalamnya 

dan dibutuhkan kerjasama serta sikap peduli saling tolong menolong demi terbentuknya 

sebuah tim dan teamwork yang baik dan solid. 

Pada hakekatnya, Team Building dan Teamwork merupakan dua komponen yang 

berbeda namun saling terhubung dan bersinergis karena teamwork terbentuk setelah ada 

Team Building. Sebab tidak mungkin terbangun Teamwork tanpa adanya tim. Oleh 

karena itu, peningkatan ekonomi masyarakat hanya dapat ditingkatkan seiring dengan 

adanya peningkatan pendapatan pada kelompok usaha sentral yang juga merupakan 

masyarakat lokal di wilayah tersebut. Seluruh masyarakat selanjutnya diharapkan untuk 

dapat ikut berperan di dalam peningkatan kesejahteraan tersebut. Upaya ini antara lain 

dapat dilakukan dengan ikut memajukan berbagai macam kegiatan usaha yang sifatnya 

produktif.  

Penguatan team building ini terhambat dikarenakan tingkat komitmen yang kurang 

sehingga akhirnya menyebabkan banyak peluang usaha terlewatkan. Bagian dari team 

building diantaranya adalah para pedagang rumahan yang notabene memiliki 

ketertarikan yang sama. Berbagai macam upaya dapat dilakukan untuk mendorong 
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mereka berperan serta aktif dalam peningkatan team building, antara lain dengan 

mengenalkan berbagai teknik dinamika kelompok untuk memperkuat kelompok usaha 

mereka.  

Selanjutnya, program yang akan dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat yang 

juga merupakan bagian dari dinamika kelompok dan team building ini ke dalam 

kelompok usaha bersama secara resmi. Kegiatan ini akan melibatkan kelompok 

pedagang rumahan, tokoh masyarakat dan tim pengabdian masyarakat dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Lebih lanjut, tim pengabdian dari Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram akan menjadi fasilitator untuk membantu 

membekali pedagang rumahan di dalam lingkungan masyarakat tersebut dengan 

berbagai macam keterampilan agar dapat membentuk kelompok usaha bersama. 

Pemberdayaan masyarakat ini dibentuk berdasarkan mutual relationship dimana 

diharapkan dengan berbagai teknik dinamika kelompok dan team building dapat 

membantu kelompok pedagang rumahan untuk mengoptimalkan usaha yang mereka 

miliki.  

Pelaksanaan pelatihan pedagang rumahan ini selanjutnya secara bertahap 

diharapkan dapat memberdayakan keseluruhan masyarakat di desa termaksud. Hal ini 

tentu saja, juga sejalan dengan tugas tim pengabdian masyarakat untuk melaksanakan tri 

dharma perguruan tinggi.   

Perumusan Masalah 

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya dinamika kelompok dan team 

building untuk meningkatkan komitmen mereka. Kenyataannya yang ada selama ini 

adalah masyarakat hanya menjalankan usahanya secara parsial. Mereka mengabaikan 

berbagai macam teknik dinamika kelompok baik secara formal maupun informal untuk 

meningkatkan daya saing usaha mereka. 

Tujuan Kegiatan 

Meningkatkan pengetahuan pedagang rumahan tentang dinamika kelompok sebagai 

kekuatan untuk mengembangkan usaha mereka. Upaya meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan ini dilakukan dengan mengenalkan dan menunjukkan berbagai teknik 

mengumpulkan ide dan proses kreasi seperti brainstorming, mind mapping maupun 

focus group discussion yang sudah dilakukan kelompok masyarakat lain di daerah yang 
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lebih maju. Hal ini dilakukan agar nantinya keseluruhan anggota kelompok ini dapat 

mengetahui berbagai teknik untuk meningkatkan kekuatan kelompok dari yang paling 

sederhana dan dengan cara yang paling praktis. 

Manfaat Kegiatan  

Pemberdayaan masyarakat  dengan pengenalan dinamika kelompok dan team building 

ini diharapkan secara bertahap akan membantu masyarakat umum untuk 

memaksimalkan potensi usaha yang ada. Berbagai macam keluhan para pedagang 

rumahan berkenaan dengan minimnya komitmen dapat diatasi dengan peningkatan 

kesadaran para pedagang rumahan dengan membentuk kelompok usaha bersama yang 

solid dan memanfaatkan kemitraan agar dapat menciptakan peluang usaha yang lebih 

luas. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam garis besarnya dapat dibedakan tiga keadaan di dalam mana terjadi 

pembentukkan kelompok, yakni sebagai berikut : 

1. adanya satu atau beberapa orang yang dengan sengaja membentuk 

kelompok, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

2. adanya sekumpulan orang yang mengadakan kegiatan-kegiatan bersama 

sehingga secara spontan terbentuklah kelompok, di dalam mana kumpulan 

orang ini berpartisipasi, 

3. adanya sekumpulan orang yang mendapat perlakuan serupa dari orang lain, 

sehingga terbentuklah kelompok orang yang mendapat perlakuan sama itu. 

Apabila suatu kelompok telah terbentuk maka tentu ia mempunyai ciri-ciri yang dapat 

menyebabkan orang-orang di luar kelompok itu berkeinginan untuk menjadi anggotanya 

pula; atau sebaliknya menimbulkan dorongan untuk melepaskan diri dari kelompok. 

Sehubungan dengan keinginan seseorang untuk menjadi anggota kelompok tertentu 

telah banyak diajukan asumsi dan hipotesa untuk mencoba menjelaskan gejala itu. 

Ada pendapat yang mengasumsikan bahwa penyebab seseorang menjadi 

anggota suatu kelompok tertentu adalah adanya daya tarik kelompok itu sebagai wadah 

untuk memenuhi kebutuhan. Pendapat lain beranggapan bahwa adanya interaksi yang 

akan menguntungkan akan menarik seseorang untuk menjadi anggota. Ada lagi yang 

mengatakan bahwa keinginan untuk menjadi anggota disebabkan karena melalui 
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kelompok itu yang bersangkutan dapat mencapai suatu kebutuhan yang berada di luar 

kelompok itu sendiri. 

Menurut Shaw (1979:83-84), ada beberapa faktor pada kelompok yang dapat 

mendorong orang untuk berkeinginan menjadi anggotanya dengan harapan 

mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tertentu yang meliputi : 

1) daya tarik yang ada pada anggota-anggota kelompok itu, 

2) daya tarik yang berasal dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kelompok, 

3) daya tarik yang diberikan oleh tujuan yang hendak dicapai oleh kelompok, 

4) daya tarik dari keanggotaan itu sendiri. 

Selanjutnya, terdapat faktor-faktor lain di luar kelompok yang oleh seseorang dirasakan 

dapat dicapai melalui keanggotaan kelompok itu, yaitu : 

1) daya tarik oleh orang lain di luar kelompok, yang menurut perkiraan seseorang 

akan dapat didekatinya melalui kelompok itu. 

2) daya tarik dari tujuan-tujuan tertentu di luar tujuan kelompok, namun diharapkan 

dapat dicapai apabila ia menjadi anggota kelompok itu. 

Status dan Peranan 

Setiap anggota kelompok mempunyai ciri dan kemampuan masing-masing yang 

membedakannya satu dari yang lain. Diferensiasi yang ada itu akan mendudukkan 

mereka pada posisi-posisi tertentu yang apabila dikaitkan dengan segala ciri yang 

melekat padanya disebut status. Atau dengan kata lain, posisi/status merupakan 

serangkaian hak-hak dan kewajiban yang dimiliki dan harus dilakukan oleh seseorang 

yang menduduki status tertentu dinamakan peranan. Dengan demikian peranan dapat 

dikatakan sebagai aspek dinamis dari suatu status. 

Jalinan hubungan yang terbentuk antar posisi berikut segala cirinya tersebut 

lazim diistilahkan dengan struktur. Jadi, pada hakekatnya, suatu struktur merupakan 

jalinan dari semua unsur yang ada di dalam kehidupan kelompok. Ada tiga penyebab 

yang mendorong pembentukkan struktur yang mapan di dalam kelompok, yaitu : 

1). Kebutuhan akan efisiensi di dalam penyelenggaraan kehidupan kelompok, 

2). Adanya diferensiasi dalam kemampuan dan motivasi para anggotanya, 

3). Lingkungan sosial tempat kelompok itu tumbuh dan berkembang. 
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Nilai-nilai dan Norma-norma Kelompok 

Norma-norma di dalam kehidupan kelompok/masyarakat, merupakan 

serangkaian aturan yang oleh para anggota kelompok dijadikan pedoman berperilaku. 

Norma itu terbentuk melalui proses interaksi, dimana hubungan-hubungan antar 

anggota dengan posisi masing-masing menjadi terpolakan, sesuai dengan struktur yang 

berlaku. 

Norma biasanya menyangkut masalah-masalah yang pokok bagi kelompok, 

setiap anggota kelompok diharapkan tunduk terhadap norma-norma yang berlaku. 

Banyak sosiolog memandang norma itu sebagai unsur yang paling kritis untuk 

memahami serta meramalkan aksi atau tindakan manusia di dalam sistem-sistem sosial, 

begitu pun di dalam kelompok (Bertrand:1980;33). Penyimpangan terhadap norma-

norma akan ada sanksinya sesuai dengan besarnya penyimpangan. 

Kelompok selalu mengadakan pengawasan dan pengendalian/kontrol sosial agar 

para anggota menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku dalam kelompok 

yang bersangkutan. Konformitas perlu agar terdapat landasan interaksi yang sama bagi 

para anggota kelompok. Landasan yang sama seperti itu menciptakan ketertiban dalam 

kehidupan kelompok dan kemudahan dalam koordinasi, hal mana berarti peningkatan 

effektivitas kerja kelompok itu di dalam menjalankan fungsinya (Shaw:1979:259-260). 

Ketertiban atau keteraturan merupakan hasil ketaatan orang terhadap norma-norma 

merupakan unsur universal di dalam semua kebudayaan (Bertrand:1980:34). 

Interaksi Sosial di Dalam Kelompok 

Interaksi sosial pada dasarnya merupakan bentuk utama dari proses sosial. 

Interaksi sosial itu sendiri bisa diartikan sebagai aksi dan reaksi di antara orang-orang 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan demikian, kalau kita lihat bahwa dalam 

suatu kelompok itu terdiri dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama, maka 

dalam kelompok tersebut pasti akan terjadi suatu interaksi. 

Gillin & Gillin menggolongkan interaksi sosial ke dalam dua bentuk umum 

(Soekanto:1969:200), yaitu; (1) interaksi sosial yang assosiatif dan (2) interaksi sosial 

yang dissosiatif. 

ad.1.  Interaksi sosial assosiatif merupakan proses yang menuju pada suatu kerjasama. 

ad.2. Interaksi sosial dissosiatif dapat diartikan sebagai suatu perjuangan melawan 

seseorang atau kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 
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Berdasarkan penggolongan di atas, jelaslah bahwa interaksi sosial yang assosiatif sangat 

diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan kelompok. Yang mungkin menjadi 

pertanyaan adalah “apakah suatu interaksi dissosiatif mengakibatkan hal-hal yang 

positif bagi kelompok?”. Hal ini tentunya tergantung dari masalah yang dipertentangkan 

dan juga dari “aturan main” yang berlaku pada kelompok tersebut. Selain itu, salah satu 

faktor yang dapat membatasi akibat-akibat negatif dari pertentangan adalah sikap 

toleransi yang telah melembaga. 

Dengan demikian, proses interaksi dissosiatif  mungkin saja berguna bagi suatu 

kelompok, terutama dalam hal-hal : 

1. untuk menyalurkan keinginan-keinginan anggota yang bersifat kompetitif; 

2. sebagai suatu jalan atau saluran dimana keinginan-keinginan, kepentingan-

kepentingan serta nilai-nilai yang ada pada suatu masa menjadi pusat 

perhatian, tersalur dengan sebaik-baiknya; 

3. sebagai “alat” untuk menyeleksi calon anggota kelompok; 

4. sebagai “alat” dalam menyaring anggota-anggota untuk penempatannya pada 

“posisi” yang tepat; 

5. mendorong anggota agar berprestasi. 

Tujuan (Goal) Kelompok 

Tujuan yang jelas, merupakan persyaratan utama bagi suatu kelompok. Selain 

kejelasan dari tujuan, tujuan tersebut harus diketahui oleh seluruh anggota kelompok. 

Sehubungan dengan tujuan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada suatu 

kelompok. Misalnya, ada kelompok yang mempunyai tujuan tetapi tidak jelas. Ada 

kelompok yang memiliki tujuan yang jelas, tetapi mungkin tidak relevan atau relevan 

dengan tujuan anggota, dan mungkin diketahui oleh semua anggota atau hanya sebagian 

anggota atau bisa saja sama sekali tidak diketahui oleh anggota. Suatu kelompok yang 

dinamis dilihat dari segi tujuan adalah jika, relevan dengan tujuan anggota dan diketahui 

oleh semua/sebagian besar anggota. 

Pemilihan Anggota Kelompok 

Kelompok sebagai suatu kumpulan orang-orang yang hidup, bukan merupakan barang 

(benda) mati. Oleh karena itu, dituntut kemampuan dari kelompok untuk memilah-

milah anggota (orang) dalam rangka mendinamisir kelompok tersebut. Untuk itu perlu 
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diperhatikan (1) variabel yang menyangkut individu dalam kelompok dan (2) tipe-tipe 

manusia dalam kelompok. 

Variabel-variabel yang Menyangkut Individu Dalam Kelompok 

1. Motivasi, merupakan proses pembentukan motif atau dorongan untuk mencapai 

tujuan. Motivasi letaknya ada di dalam diri seseorang, tetapi dapat terbentuk melalui 

dua cara yaitu: (a) dari dalam diri seseorang (intrinsik) dan (b) dari luar dirinya 

(ekstrinsik). 

Motivasi dari dalam (intrinsik) timbul jika seseorang telah menyadari adanya 

kebutuhan. Kebutuhan ini akan mendorong orang untuk berbuat agar dapat 

mencapainya. Pada dasarnya semua perbuatan orang selalu ada motifnya atau ada 

pendorongnya yaitu untuk memenuhi kebutuhannya. 

Motivasi dari luar (ekstrinsik) ditimbulkan oleh orang lain dengan cara 

menyadarkan adanya kebutuhan yang harus dipenuhinya. Maka untuk 

menumbuhkannya dari luar selalu dikaitkan dengan salah satu kebutuhan manusia, 

apakah itu kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, harga diri atau prestasi. 

2. Attitude, dalam hal ini yang terpenting adalah sikap terhadap pekerjaan yang 

dihadapi atau terhadap peranan dalam kelompok. Masing-masing anggota harus 

dikembangkan sikap mentalnya agar mereka menyukai pekerjaannya. 

Jika di dalam suatu kelompok semua anggota bekerja dengan baik, maka kelompok 

itu akan baik pula, sebaliknya jika semua anggota bekerja sembarangan maka 

kelompok itu pun akan jelek. Dari segi kepemimpinan, harus mampu 

mengembangkan sikap mental anggota agar mereka menyukai pekerjaannya. 

Kadang-kadang seseorang harus disanjung-sanjung agar orang itu menjadi bangga 

akan pekerjaannya. 

3. Aptitude, hal ini menyangkut mengenai kapasitas seseorang untuk bekerja, 

bertindak atau berbuat. Aptitude seseorang di dalam suatu kelompok harus 

ditingkatkan pula. Suatu kelompok akan baik jika anggota-anggotanya memiliki 

kemampuan bekerja yang cukup tinggi. Sebaliknya kelompok akan buruk jika 

orang-orangnya ragu-ragu untuk bertindak atau bekerja. 
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4. Temperament, sebenarnya merupakan suatu variabel yang penting, tetapi lebih 

banyak bersifat pembawaan dari pada diajarkan, misalnya ada yang dari 

pembawaannya memiliki temperament yang panas. 

Oleh karena itu, tugas seseorang hendaknya disesuaikan dengan temperamentnya. 

Misalnya orang yang bertemperament tinggi jangan diberi tugas untuk melayani 

orang lain, mungkin akan cepat marah. 

5. Role Perception, setiap anggota kelompok harus mengerti tentang peranannya 

masing-masing di dalam kelompok tersebut. Misalnya seseorang pegawai yang 

bertugas membersihkan kantor harus sudah datang sebelum para pegawai lainnya 

dating. Kalau dia datang bersamaan atau lebih lambat dari pegawai lainnya berarti 

dia belum mengerti tentang peranannya. 

Diharapkan semua anggota di dalam suatu kelompok mengerti tentang peranannya, 

jika masih ada yang belum mengerti, maka menjadi kewajiban pemimpin untuk 

menggiatkan peranan tersebut. Anggota yang belum mengerti akan peranannya 

berarti belum bisa bekerja dengan baik. 

Tipe-tipe Manusia Dalam Kelompok 

Di dalam suatu kelompok, kemungkinan akan ditemukan tiga tipe manusia/anggota 

sebagai berikut : 

1. Upward mobile, 

2. Indifferent, 

3. Ambivalent. 

ad.1. Manusia/anggota yang bertipe upward mobile, akan selalu bergerak ke atas atau 

selalu bekerja keras atau dapat mencapai tujuan kelompok. Orang ini kurang 

menonjolkan tujuan-tujuan pribadinya, lebih berorientasi kepada tujuan 

kelompok.  Orang semacam inilah biasanya akan menjadi pemimpin. Ia akan 

puas lagi jika di samping tujuan kelompok tercapai juga tujuan pribadinya. 

Orang semacam ini sering disebut “organisation man”. 

ad.2. Manusia/anggota yang bertipe indifferent adalah manusia yang tidak ambil 

peduli. Pekerjaan yang disuruhkan dikerjakannya juga, tetapi tidak peduli 

apakah pekerjaannya itu akan berhasil atau tidak, atau dengan perkataan lain 

apakah tujuan kelompok akan tercapai atau tidak. Orang ini tidak memiliki 
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ambisi apa-apa, sehingga tidak akan dapat menjadi pemimpin. Bahkan dia 

sangat tergantung kepada pemimpin. 

ad.3. Manusia yang bertipe ambivalent adalah kadang-kadang naik, kadang-kadang 

turun atau angin-anginan. Kadang-kadang dia mau bekerja keras untuk mencapai 

tujuan kelompok dan kadang-kadang tidak ambil peduli, tergantung dari 

situasinya. 

Berdasarkan lima variabel yang telah dikemukakan di atas serta tipe-tipe manusia 

maka dapatlah dikombinasikan. Sehingga dari kombinasi tersebut dapat dipilah-pilah 

anggota kelompok secara “tepat” dan hal ini akan berpengaruh terhadap dinamika dari 

kelompok tersebut. 

Dimensi-dimensi Dinamika Kelompok 

Dalam rangka mencapai tujuan (goal), pada suatu kelompok bisa saja terjadi pembagian 

tugas/kerja yang disebar pada unit-unit/bagian-bagian/sub-sub tertentu. Kalau dikaji 

berdasarkan interaksi, maka pembagian tugas/kerja pada unit-unit tersebut dalam suatu 

kelompok dapat bersifat : 

1. Interacting, 

2. Coacting. 

ad.1. Pada kelompok yang sub-subnya bersifat interacting, mengandung makna bahwa 

antar sub terjadi “interaksi” yang tinggi dan terdapat saling ketergantungan antar 

sub-sub tersebut. Akan tetapi pada kelompok yang semacam ini terdapat 

kelemahan yaitu, jika suatu unit tidak berfungsi (karena sesuatu hal) maka hal 

ini akan menggangu (secara keseluruhan) “gerak” dari kelompok tersebut dalam 

mencapai tujuannya. 

Guna mengatasi hal ini, dituntut kemampuan berimprovisasi yang tinggi dari 

sang “leader” dalam rangka mengatasi “kemacetan” dari salah satu unit tersebut. 

Selanjutnya, dituntut “kejelian” dari kelompok (leader) dalam penempatan 

orang/anggota pada unit-unit tertentu (adanya kesesuaian antara kapasitas 

anggota dengan unit/posisi yang ditempati). Kemudian, pada kelompok yang 

semacam ini nampaknya setiap anggota harus memiliki kemampuan dasar 

(umum) yang sama walaupun nantinya mereka berada pada unit yang secara 

fungsional tidak sama/berbeda. 
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Adapun kelebihan dari kelompok semacam ini adalah solidaritas antar anggota 

cukup tinggi (kesetiakawanan).  

ad.2. Pada kelompok yang sub-subnya bersifat coacting, setiap unit (sub) “seolah-

olah” bekerja sendiri-sendiri tanpa adanya ketergantungan dengan unit lain. 

Interaksi antar unit relatif terbatas (frekuensinya kecil). Selanjutnya, interaksi 

yang kompetitif antar unit cenderung tinggi pada kelompok yang pembagian 

unit-unitnya semacam ini. Segi negatif dari kelompok semacam ini adalah, nilai-

nilai kesetiakawanan antar unit/anggota di luar unitnya relatif kecil. 

Untuk itu, sang “leader” harus mampu pada saat-saat/waktu tertentu 

merencanakan program/kegiatan yang bersifat “pengalihan ketegangan” 

(misalnya; kegiatan yang bersifat rekreatif) yang bisa diikuti oleh setiap anggota 

secara bersama. Kemudian, dituntut kemampuan dari “leader” dalam 

memotivasi anggota agar mampu bekerja dengan baik, diperlukan sekali pada 

kelompok semacam ini. Misalnya, memotivasi anggota bahwa tujuan kelompok 

secara keseluruhan hanya bisa tercapai seandainya setiap unit mampu 

menunjukan prestasinya  masing-masing. Kemampuan dasar yang sama pada 

setiap anggota yang akan ditempatkan pada unit-unit yang berbeda kelihatannya 

tidak begitu diperlukan pada kelompok tersebut. 

Kesatupaduan Kelompok (Group Cohesiveness) 

Derajat keterikatan anggota terhadap kelompoknya ini bisa dilihat dari serangkaian 

variabel yang saling mempengaruhi sedemikian rupa, yaitu : 

1. Motivasi seseorang, yang mencakup faktor-faktor kebutuhannya akan 

keanggotaan, pengakuan, rasa aman, kebutuhan akan materi dan nilai-nilai 

lain yang dapat diperoleh melalui perantaraan kelompok. 

2. Karakteristik kelompok, yang mencakup tujuan kelompok, program, 

karakteristik para anggotanya, gaya kepemimpinan yang ada, kesempatan 

berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, struktur kelompok, suasana dalam 

kelompok dan besar kecilnya kelompok. 

3. Harapan bahwa keanggotaan dalam kelompok akan memberikan 

keuntungan-keuntungan. 
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4. Perbandingan yang dilakukan seseorang terhadap hasil yang diperolehnya 

demi keanggotaan kelompok; seseorang yang pernah mendapatkan sesuatu 

yang baik dari keanggotaanya pada kelompok-kelompok tertentu, akan 

menjadikan pengalaman demikian sebagai pembanding terhadap apa yang 

akan diperoleh atau sedang diperolehnya dalam kelompok lain. 

Rangkaian faktor yang menjadi daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota 

kelompok tertentu, sekaligus juga akan menjadi faktor-faktor daya tarik bagi para 

anggota untuk tidak melepaskan diri lagi dari ikatan kelompok ybs. Besarnya derajat 

keinginan para anggota untuk tetap menjadi anggota itu, dinamakan kohesi kelompok 

(group cohesiveness). 

Adapun daya kohesi kelompok ini akan membawa konsekuensi-konsekuensi 

lebih lanjut yang justru menguntungkan bagi kelangsungan hidup suatu kelompok. 

Misalnya : 

1. dipertahankannya keanggotaannya. 

2. terlihat adanya pengaruh dari kelompok terhadap anggotanya. 

3. terdapatnya partisipasi dan loyalitas anggota terhadap kelompok. 

4. adanya rasa aman jika berada dalam kelompok. 

5. lebih memudahkan dalam evaluasi dan penyesuaian diri anggota kelompok. 

Permusuhan dan Penularan Tingkah Laku di dalam Kelompok 

Permasalahan mengenai permusuhan dan penularan tingkah laku di dalam kelompok 

pada dasarnya bisa dilihat dari konsep-konsep : 

1. In-group & Out-group, 

2. Sosialisasi. 

Melalui proses sosialisasi, individu akan mendapat pengetahuan tentang “kami”-

nya dengan “mereka”-nya dan bahwa kepentingan-kepentingan suatu kelompok sosial 

serta sikap-sikap yang mendukungnya terwujud dalam pembedaan kelompok-kelompok 

sosial tersebut yang dibuat oleh individu. Kelompok-kelompok dimana individu 

mengidentifikasikan dirinya, merupakan in-group-nya. Suatu kelompok merupakan in-

group atau tidak bagi individu, bersifat relatif dan tergantung pada situasi-situasi sosial 

tertentu. Out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-

group-nya, sering dihubungkan dengan istilah-istilah “kami atau kita” dan “mereka”, 
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seperti misalnya “kita warga RT.007” sedangkan “mereka warga RT.008” dan 

sebagainya. 

Sikap-sikap in-group pada umumnya mempunyai faktor simpati dan selalu 

mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompok. Sedangkan sikap-sikap 

out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan dan sering kali dicirikan oleh suatu 

antagonisme atau antipati. Perasaan in-group dan out-group atau perasaan dalam serta 

luar kelompok merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan ethnocentrisme. Anggota-

anggota suatu kelompok sosial tertentu sedikit banyaknya akan mempunyai 

kecenderungan untuk menganggap bahwa segala yang termasuk dalam kebiasaan-

kebiasaan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik, apabila dibandingkan 

dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok lainnya. Kecenderungan itu, disebut 

ethnocentrisme, yaitu suatu sikap untuk menilai kebudayaan (kelompok) lain dengan 

memakai ukuran kebudayaan (kelompok) sendiri. Sikap ini (ethnocentrisme), melalui 

proses sosialisasi diajarkan kepada anggota-anggota suatu kelompok sosial, baik secara 

sadar maupun tidak. 

Pada satu kelompok pun, bisa terjadi gejala in-group dan out-group ini. 

Misalnya pada coacting-group, yaitu kelompok yang anggota-anggotanya disebar ke 

dalam unit-unit tertentu. Seperti telah dikemukakan pada bagian terdahulu (mengenai 

Sub-sub Kelompok), bahwa pada kelompok yang bersifat coacting unit-unit/bagian-

bagian tersebut bekerja sendiri-sendiri, tanpa terjadi interaksi yang saling 

ketergantungan dengan unit-unit lainnya. Hal ini bisa menyebabkan anggota unit 

tertentu menganggap anggota unit lainnya sebagai out-group-nya dan unitnya sendiri 

merupakan in-group-nya. Selanjutnya, pada coacting-group ini (dengan “diwarnai” in-

group dan out-group) interaksi yang terjadi menjurus kepada dissosiatif (pertentangan). 

Keadaan ini, menular kepada masing-masing anggota unit lewat proses “sosialisasi” 

dalam unit-unit yang bersangkutan. 

Dukungan Kelompok (Group Support) 

Dukungan kelompok ini, saya artikan sebagai kemampuan dari kelompok dalam 

mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota dalam rangka pencapaian 

tujuan. Hal ini berkaitan dengan iklim/suasana kelompok (group-atmosphere). 
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Group-atmosphere ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut : 

1. Tegangan, 

2. Kesetiakawanan, 

3. Pengawasan, 

4. Lingkungan fisik dimana kelompok tersebut berada. 

ad.1. Tegangan, bersangkutan dengan apakah suasana kelompok itu santai (tegangan 

rendah) atau terlalu serius (tegangan tinggi), kelompok yang tegangannya tidak 

terlalu tinggi atau terlalu rendah akan memiliki dinamika yang tinggi. 

ad.2. Kesetiakawanan, yaitu apakah kelompok tersebut para anggotanya berada pada 

suasana keramahtamahan sehingga terjalin persahabatan (setia kawan) ataukah 

sebaliknya, yaitu berada pada suasana yang menimbulkan pertentangan 

(mungkin baik untuk counteracting-group). 

ad.3. Pengawasan, yaitu apakah suasana kelompok itu berada pada pengawasan yang 

longgar (permissive) atau ketat (controlled). Kelompok akan tinggi dinamikanya 

jika pengawasan tidak terlalu longgar dan juga tidak terlalu ketat. 

ad.4. Lingkungan fisik, yaitu keadaan lingkungan fisik dimana kelompok itu berada, 

atau yang berada dalam kelompok, apakah baik atau buruk. Lingkungan fisik ini 

misalnya fasilitas, sarana, biaya, ruangan, cuaca dan lain-lain. 

Konflik di dalam Kelompok 

Dalam suatu kelompok, ketegangan/konflik tak mungkin dihindari. Ketegangan/konflik 

tersebut, dapat diarahkan menuju ke hal yang positif, tetapi juga dapat dibiarkan 

menjadi destruktif. Oleh karena itu, maka kecakapan untuk menangani, mengolah dan 

mengatasi ketegangan merupakan hal yang perlu dikuasai oleh setiap pemimpin. 

Ketegangan/konflik seringkali bersifat merusak yaitu mengacaukan suasana, 

mengganggu atau memutuskan hubungan antar manusia dan menghalangi tercapainya 

tujuan. Akan tetapi memandang ketegangan/konflik sebagai hal yang harus ditolak, 

merupakan sikap yang tidak sehat. Sebab ketakutan terhadap ketegangan itu membuat 

kita tidak mampu lagi melihat manfaat perbedaan pendapat, nilai bekerja lewat benturan 

pendapat untuk sampai pada keputusan atau pemecahan masalah secara kreatif, justru 

dicapai melalui konflik. Perbedaan, apabila diolah secara baik, dapat menambah energi 
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kelompok untuk mengatasi masalah, meningkatkan kreativitas kelompok, membuat 

kemampuan inventif mereka menjadi lebih tinggi dan mendorong mereka memecahkan 

masalah secara efektif. Tetapi jika tidak diakui, diterima dan diolah baik, 

ketegangan/konflik tidak akan membawa semua kebaikan itu, memacetkan kelompok 

dan membuat kelompok itu kurang atau malah tidak produktif.  

 Kelompok yang mempunyai perbedaan terlalu sedikit tidak mempunyai 

kemungkinan dan rangsangan untuk menjadi kreatif. Sebaliknya, kelompok yang 

mempunyai perbedaan banyak yang tidak ditangani baik, mengalami benturan dan 

perselisihan serta membuat kurang atau tidak produktif. Idealnya, suatu kelompok harus 

mempunyai perbedaan yang cukup sehingga hasil kerja kelompok akan lebih banyak, 

lebih kreatif dan inovatif dari pada hasil kerja perorangan. Seni untuk itu adalah 

mengolah perbedaan dan ketegangan/konflik yang muncul dari perbedaan itu. 

METODE 

Metode kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dirancang dengan mengelar focus 

group discussion, yang akan melibatkan partisipasi aktif dari partisipan dan 

penyelenggaraan tanya jawab secara interaktif antara partisipan dan tim pengabdian 

masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan proses komunikasi dengan 

partisipan serta untuk menghindari halangan komunikasi. Berbagai macam teknik 

diskusi juga dilakukan untuk mengidentifikasi potensi pribadi dan permasalahan yang 

berpeluang untuk meningkatkan dinamika kelompok dan team building.  

Khalayak  Sasaran Antara Yang Strategis 

Target utama dari pemberdayaan masyarakat ini adalah pedagang rumahan yang ada di 

desa Jempong, yaitu para pemilik usaha rumahan skala kecil dan menengah yang 

menekuni usaha ini dalam kurun waktu yang cukup lama, minimal satu (1) tahun. 

Mereka cenderung menggantungkan kehidupan mereka pada berbagai jenis usaha 

pekerjaan. Pedagang rumahan yang dimaksud sebagai khalayak sasaran antara yang 

strategis adalah masyarakat yang penghasilan utamanya salah satunya adalah hasil niaga 

yang dilakukan secara sederhana di rumah, yang berada di desa Jempong, dan 

merupakan penduduk asli yang sudah dari generasi ke generasi menjalankan usaha yang 

bersifat statis tanpa kemajuan atau perubahan hidup berarti.   
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Keterkaitan 

Ada beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam kegiatan ini antara lain: 1) Tokoh 

Masyarakat di sekitar desa Jempong, 2) Pihak otoritas seperti Lurah, Kepala Desa atau 

Kepala Lingkungan, 3) Para pedagang rumahan di Desa Jempong yang merupakan 

bagian dari lingkungan masyarakat sekitar. 

Rencana Evaluasi 

Ukuran dari capaian kegiatan ini adalah dengan melihat tingkat kehadiran pada kegiatan 

pemberdayaan. Tingkat kehadiran pedagang rumahan dikatakan memenuhi target 

apabila 80% dari total pedagang rumahan yang diundang mengikuti kegiatan ini hadir 

selama proses pelatihan.   

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Kegiatan pelatihan telah dilaksanakan. Partisipan mendapatkan informasi yang 

disampaikan dalam acara pertemuan tersebut berupa materi diskusi yang mencakup : 

a. Materi Membangun Tim, meliputi: 

a. Karakteristik Tim 

b. Manfaat Membangun Tim 

b. Manajemen Perubahan, meliputi:  

a. Manajemen Perubahan dan Kompetemsi Profesional Informasi 

b. Aspek Teknologi Informasi  

c. Manajemen Pengetahuan Informasi, meliputi : 

a. Model Manajemen Informasi 

b. Modal Sosial dan Intelektual 

d. Membangun Kerjasama Tim, meliputi : 

a. Kelompok, Tim dan Tim yang Handal  

b. Kerjasama di dalam Tim 

Faktor Pendorong 

Kendati memiliki pendidikan yang rendah akan tetapi partisipan telah terbiasa untuk 

urun rembug dalam pertemuan kemasyarakatan, seperti kegiatan pembangunan masjid 

dan sebagainya, maka partisipan tidak segan-segan menunjukkan antusiasme dalam 

mengikuti kegiatan ini. Partisipan menunjukkan memiliki keinginan untuk maju, hal ini 

ditunjukkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama kegiatan. Oleh karena 
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itu, tim pengabdian masyarakat merasa bahwa apabila diaplikasikan dalam kehidupan 

sehari-hari maka materi ini dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan mereka 

dengan mulai membentuk kelompok wanita.  

Faktor Penghambat 

Tim pengabdian kesulitan memfasilitasi keinginan partisipan yang sangat 

mengharapkan adanya bantuan untuk mengorganisir kelompok wanita. Kenyataan 

bahwa tim pengabdian hanya bertugas memfasilitasi peran Perguruan Tinggi untuk 

dapat membantu masyarakat secara langsung dipahami sebagai pendampingan intensif. 

Kendati demikian dengan berbagai pendekatan dari tim pengabdian, tim pengabdian 

merasakan pentingnya pendekatan yang lebih tepat di lakukan di lokasi tersebut, seperti 

membantu penyusunan struktur organisasi. Waktu yang terbatas, tidak memungkinkan 

untuk tim stand by di lokasi. Selain itu, berbagai kesulitan seperti kondisi yang belum 

kondusif pasca gempa, menyebabkan tim pengabdian dan partisipan tidak dapat 

mengadakan pertemuan lanjutan yang lebih intensif. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

1. Kegiatan pengabdian dengan tema dinamika dan team building untuk pedagang 

rumahan di desa jempong telah diselesaikan dan dapat berjalan dengan baik dan 

lancar. 

2. Dengan adanya program pengabdian ini diharapkan pedagang rumahan dapat 

membenuk kelompok wanita sehingga dapat senantiasa menjalankan usahanya 

untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. 

SARAN 

Diperlukan sebuah kerja-sama dengan berbagai instansi dan pihak. Kerja-sama yang 

dimaksud bertujuan mengakomodir keinginan dibuatnya kelompok wanita bagi para 

pedagang rumahan. Kesulitan menjaga komitmen, dan membuat struktur organisasi, 

menyebabkan para pedagang rumahan tidak dapat membentuk kelompok wanita yang 

notabene diharapkan mampu membantu mereka berkenan dengan permodalan swadana. 

Hal ini membutuhkan koordinasi dengan kepala desa terkait serta penggerak PKK untuk 
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dapat menghidupkan kembali berbagai kelompok pemberdayaan wanita di desa 

Jempong.  
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