
 
 

1 

 

ARE YOU A LEADER ? 
 
 

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah 
dimuka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan 

membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” 

(Surat Al-Baqarah: 30) 
 

 
Because we are social creature, karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa 

bantuan orang lain, namun dalam praktiknya sebagai makhluk sosial yang berada dalam kumpulan formal 
maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih daripada yang lain. Kepemimpinan 
(leadership) adalah suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Definisi kepemimpinan menurut Rivai dan Deddy (2003) meliputi proses mempengaruhi dalam 
menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 
memperbaiki kelompok dan budayanya. Tiga implikasi penting yang terkandung dalam hal in yaitu: 
1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain. 
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian wewenang/ kekuasaan secara seimbang. 
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi 

tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. 
Kepemimpinan pada hakikatnya adalah: 
1. Proses mempengaruhi atau memberi contoh, memberi inspirasi dari pemimpin kepada pengikutnya 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi 
2. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. 
3. Melibatkan 3 hal yaitu pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. 
Berikut adalah 4 hal penting mengenai pemimpin (Peter F. Drucker, 1997): 
1. Bahwa definisi satu-satunya tentang seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut. 
2. Bahwa seorang pemimpin efektif bukanlah orang yang dicintai atau dikagumi, tetapi ia adalah orang 

yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. 
3. Bahwa pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang nyata memberikan teladan. 
4. Bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung 

jawab.  
 
Gaya Kepemimpinan  
Berikut adalah beberapa perbedaan gaya kepemimpinan yang umumnya dapat ditemukan pada beberapa 
situasi baik formal maupun non-formal: 

Memaksa (autocratic, otoriter) 
Terpimpin (democratic, 

consultative) 
Bebas (Free-rein, 

participative) 

 Pemimpin mengambil 
keputusan, anggota harus 
mentaatinya 

 Untuk anggota baru, tidak 
disiplin, prestasi menurun 

 Untuk memulai usaha baru, 
usaha dalam kondisi kritis 

 Pemimpin dan anggota 
bersama-sama membuat 
pemecahan masalah 

 Anggota mengungkapkan 
gagasan, pemimpin 
mengarahkan 

 

 Anggota diberi kebebasan 
mengembangkan kreasinya 

 Untuk anggota 
berketrampilan tinggi, cerdas, 
bermotivasi tinggi 

 

 
Model Kepemimpinan Situasional (Rivai dan Deddy, 2003) 
1. Model Kepemimpinan Kontingensi 

Model ini dikembangkan oleh Fiedler yang memiliki dalil bahwa prestasi kelompok tergantung 
pada interaksi antara gaya kepemimpinan dan situasi yang mendukung. Kepemimpinan dilihat sebagai 
suatu hubungan yang didasari oleh kekuatan dan pengaruh. Fiedler mengembangkan Least-Preferred Co-
Worker (LPC) scale untuk mengukur 2 gaya kepemimpinan: 
1) Gaya berorientasi tugas, yang mementingkan tugas atau otoritatif. 
2) Gaya berorientasi hubungan, yang mementingkan hubungan kemanusiaan. 
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2. Model Partisipasi Pemimpin oleh Vroom dan Yetton 
Kebalikan dari Fiedler, Vroom dan Yetton berasumsi bahwa pemimpin harus lebih luwes untuk 

mengubah gaya kepemimpinan agar sesuai dengan situasi. Model ini mempertahankan 5 gaya 
kepemimpinan yang menggambarkan kontinum dari pendekatan otoriter (AI, AII), ke konservatif (CI, 
CII), sampai pendekatan yang sepenuhnya partisipatif (GII), berikut penjelasannya : 

AI Pemimpin menyelesaikan masalah atau membuat keputusan menggunakan informasi yang 
tersedia saat itu 

AII Pemimpin memperoleh informasi yang diperlukan bawahan dan kemudian memutuskan sendiri 
penyelesaian atas masalah sebenarnya ketika meminta informasi 

CI Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan yang relevan secara individual, mendapatkan ide dan 
saran mereka tanpa mengumpulkan mereka sebagai sebuah kelompok 

CII Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu kelompok secara kolektif memperoleh 
ide dan saran mereka. 

GII Pemimpin berbagi masalah dengan bawahan sebagai suatu kelompok. 

 
3. Model Jalur Tujuan (path goal model) 

Menurut model yang dikembangkan oleh Robert J. House, pemimpin menjadi efektif karena 
pengaruh motivasi mereka yang positif, kemampuan untuk melaksanakan dan kepuasan pengikutnya. 

 
4. Teori Kepemimpinan Situasional Hersey-Blanchard 

Model ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang paling efektif bervariasi dengan kesiapan 
karyawan (bawahan).  

 
Gambar 1: Model Kepemimpinan Situasional Hersey-Blanchard 

 

 Perilaku pemimpin: 
 

S1 = tinggi tugas rendah hubungan 
Tipe instruksi (telling) 

S3 = tinggi hubungan rendah tugas 
Tipe partisipasi (participating) 

S2 = tinggi tugas dan tinggi hubungan 
Tipe konsultasi (selling) 

S4 = rendah hubungan dan rendah tugas 
Tipe delegasi (delegating) 
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 Perilaku pengikut (bawahan) 
 

K4 
Kedewasaan 
tingkat tinggi  

K3 
Kedewasaan tingkat 

sedang menuju tingkat 
tinggi 

K2 
Kedewasaan tingkat 

rendah menuju 
tingkat sedang 

K1 
Kedewasaan 

tingkat rendah 

Mampu dan 
mau 

Mampu tetapi tidak mau Tidak mampu tetapi 
mau 

Tidak mampu 
tidak mau 

 
Perbedaan antara Pemimpin (leader) dengan Manajer (manager). 

Dalam hal ini pemimpin dan manajer merupakan hal yang berbeda. Tidak semua pemimpin adalah 
manajer dan tidak semua manajer adalah pemimpin. Berikut adalah 8 perbedaan antara pemimpin dan 
manajer (Bennis dan Townsend, 1995): 
1. Manajer mengadiministrasikan, pemimpin melakukan inovasi-inovasi. 
2. Manajer tiruan, pemimpin adalah asli. 
3. Manajer memelihara, pemimpin mengembangkan. 
4. Manajer memfokuskan pada sistem dan struktur, pemimpinmemfokuskan pada orang. 
5. Manajer menitikberatkan pada pengendalian, pemimpin mendasarkan pada rasa percaya. 
6. Manajer memiliki pandangan jangka pendek, pemimpin memiliki pandangan jangka panjang 
7. Manajer menanyakan “mengapa” dan “bagaimana”, sedangkan pemimpin menanyakan “apa” dan 

“mengapa”. 
8. Manajer memiliki pandangan pada garis dasar, pemimpin memiliki pandangan pada horison. 

Sedangkan Rivai dan Deddy (2003) membedakan antara pemimpin dan manajer sebagai berikut: 
1. Pemimpin tidak selalu berada dalam sebuah organisasi, sedangkan manajer selalu dalam organisasi 

tertentu baik formal maupun non formal. 
2. Pemimpin bisa ditunjuk atau diangkat oleh bawahannya, sedangkan manajer selalu ditunjuk. 
3. Pengaruh yang dimiliki pemimpin, kerena memiliki kemampuan pribadi yang lebih dibandingkan 

dengan yang lain, sedangkan pengaruh yang dimiliki manajer karena otoritas formal. 
4. Pemimpin memikirkan organisasi dalam jangka luas dan panjang, sedangkan manajer berpikir jangka 

pendek dan sebatas tugas dan wewenang. 
5. Pemimpin memiliki keterampilan politik dalam menyelesaikan konflik, sementara manajer 

menggunakan pendekatan formal-legal. 
6. Pemimpin berpikir untuk kemajuan dan perbaikan organisasi secara luas, sementara manajer berpikir 

untuk kepentingan diri dan kelompoknya secara sempit. 
7. Pemimpin memiliki kekuasaan secara lebih luas, sedangkan manajer hanya memiliki wewenang saja. 
 
Self Leadership dan Superladership 

Menurut (Rivai dan Deddy, 2003)selfleadership adalah perluasan strategi yang difokuskan pada 
perilaku, pola pikir dan perasaan yang digunakan untuk memengaruhi diri sendiri. Seseorang yang 
melakukan ini dinamakan superleader yaitu istilah yang digunakan orang yang bertanggungjawab memimpin 
orang lain atau dengan kata lain superleader adalah seseorang yang memimpin orang lain untuk memimpin 
diri mereka sendiri. Outcome tipe leadership (Rivai dan Deddy, 2003): 

Strongman: 

 Pemenuhan jangka pendek 

 Pembelajaran jangka pendek 

 Fleksibilitas rendah 

 Ketidakpuasan 

 Pergantian tinggi 

 Pemberontakan jangka panjang 

 Inovasi rendah 

 Kerelaan  

Visionary hero: 

 Prestasi tinggi 

 Antusiasme 

 Komitmen jangka panjang 

 Keterlibatan emosional 

 Kesulita dengan ketidakhadiran pemimpin 
karena tergantung atau pergantian jika pemimpin 
meninggalkan tempat 

 Permasalahan jika visi pemimpin tidak benar 
(tidak etis) 

Transactor: 

 Prestasi bagus stabil 

Superleader: 

 Prestasi tinggi jangka panjang 
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 Kepuasan dengan dibayar 

 Pergantian rendah 

 Inovasi rendah 

 Perhitungan, melayani sendiri, perspektif 

 Kerelaan  

 Frustasi jangka pendek 

 Percaya diri pengikut tinggi 

 Pengembangan pengikut tinggi 

 Fleksibiltas sangat tinggi 

 Mampu bekerja dalam ketidakhadiran pemimpin 

 Kerja tim 

 
Pertimbangan strategi bagi seorang superleader adalah (Rivai dan Deddy, 2003): 
1. Lebih banyak mendengarkan dan lebih sedikit bicara. 
2. Lebih banyak bertanya dan memberi sedikit jawaban. 
3. Membantu belajar dari kesalahan, tidak takut konsekuensi. 
4. Memberikan pemecahan masalah dengan orang lain daripada menyelesaikan masalah untuk orang lain. 
5. Berbagi informasi daripada menyimpannya. 
6. Memberikan kreativitas bukan memberikan persesuaian. 
7. Membentuk teamwork dan kolaborasi bukan kompetisi destruktif. 
8. Membantu ketidaktergantungan dan saling ketidaktergantungan bukan ketergantungan. 
9. Mengembangkan komitmen self-leader bukan pengikut yang tunduk. 
10. Memimpin orang lain untuk memimpin diri mereka sendiri, bukan dibawah kontrol orang lain. 
11. Membangun struktur organisasi yang mendukung self-leadership seperti team self-managing, team virtual, 

dan tim yang berjarak. 
12. Membangun sistem informasi melalaui intranet dan internet yang mendukung self-leadership. 
13. Membangun budaya self-leading di seluruh organisasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5 

 

HOW TO BE A GREAT TEAM ? 
 
 

Sebuah tim adalah kumpulan beberapa orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 
Team Building adalah proses untuk membuat/ memudahkan kumpulan orang-orang tersebut untuk dapat 
mencapai tujuannya.Team building adalah suatu upaya yang dibuat secara sadar untuk mengembangkan kerja 
kelompok dalam suatu organisasi. Ahli-ahli ilmu sosial menyebut kelompok adalah suatu kumpulan orang 
yang terdiri dari dua atau lebih yang berinteraksi dengan stabil dan diantara mereka mempunyai tujuan 
yang sama serta menganggap kelompok itu sebagai kelompoknya sendiri (merasa memiliki). Walaupun tak 
dapat disangkal bahwa ada beberapa kegiatan/aktifitas yang mungkin lebih efisien bila  dikerjakan  oleh 
perseorangan, namun banyak sekali masalah yang bersifat terlalu luas dan terlalu kompleks untuk ditangani 
oleh satu orang.. 

 
Karakteristik Kelompok/Tim 
1. Terdiri dari dua orang atau lebih dalam interaksi sosial baik secara verbal maupun non verbal. 
2. Anggota kelompok harus mempunyai pengaruh satu sama lain supaya dapat diakui menjadi anggota 

suatu kelompok. 
3. Mempunyai struktur hubungan yang stabil sehingga dapat menjaga anggota kelompok secara bersama 

dan berfungsi sebagai suatu unit. 
4. Anggota kelompok adalah orang yang mempunyai tujuan atau minat yang sama. 
5. Individu yang tergabung dalam kelompok, saling mengenal satu sama lain serta dapat membedakan 

orang-orang yang bukan anggota kelompoknya. 
 

Mengapa Diperlukan Team Building ? 
Pada prinsipnya kita memerlukan team building untuk memperbaiki kinerja kelompok yang kita 

miliki, namun ada beberapa kondisi yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan team building, antara 
lain: 
1. Kondisi kelompok yang memerlukan peningkatan moralitas dan hasil kerja tim. 
2. Pucuk pimpinan yang jarang berfikir dan bertindak sebagai bagian  sebuah kelompok. 
3. Terjadi kurang pengertian antar sesama anggota kelompok,  tidak ada arahan  dan semangat  kerja yang 

timbul dalam suatu kelompok,  sehingga kelompok  kehilangan arah kerja. 
4. Dalam kelompok baru dimana terdapat beberapa individu yang menonjol tapi tidak dapat bekerja 

bersama dalam kelompok. 
5. Kurangnya rasa percaya diri antar sesama anggota tim, tidak dapat dicapai kesepakatan terhadap tujuan 

bersama tim dan adanya ketidaktahuan akan  kemungkinan peluang yang dapat dilakukan oleh anggota 
tim.       

 
Manfaat Membangun Tim 

 Bagi pimpinan tim /kelompok: 
1. Pimpinan tim akan menjadi lebih kuat dan lebih efektif 
2. Pimpinan tim mampu menyesuaikan gaya kepimimpinannya, dengan lebih memperhatikan 

kepentingan dan tanggung jawab kelompok dibandingkan kepentingan pribadi 
3. Terdapat apresiasi yang lebih besar dari pimpinan tim terhadap kebutuhan anggota tim dan bagian-

bagian dalam tim. 
4. Pimpinan menjadi lebih mampu untuk berkomunikasi  secara langsung kepada anggota tim sehingga 

terjadi hubungan pengertian yang lebih baik antara pimpinan dan anggota tim. 
5. Pimpinan tim memiliki inisiatif untuk lebih memahami prakasa anggotanya. 
6. Pimpinan mempunyai komitmen yang lebih tinggi terhadap sasaran kerja dan memiliki harapan yang 

lebih besar. 
 

 Bagi individu anggota tim /kelompok 
1. Sebagian besar individu memiliki pendekatan yang lebih persuasif, toleransi menjadi lebih tinggi dan 

memiliki kepercayaan untuk mengajukan argumentasi tanpa terikat oleh hirarki. 
2. Komunikasi dan dialog antar sesama anggota kelompok menjadi lebih bebas  dan terbuka, yang 

selama ini menjadi salah satu hambatan utama dalam perkembangan kelompok. 
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3. Terdapat “ruang “ yang lebih terbuka untuk mengakui beberapa kelemahan-kelemahan pribadi, 
bahkan kadangkala tidak jarang yang mengundurkan diri karena kesadaran diri (ini bukan 
penyelesaian yang diharapkan). 

4. Banyak masalah antar pribadi sesama anggota tim/kelompok yang selama ini mengganjal dapat 
dipecahkan dengan lebih mudah karena keterbukaan semua anggota tim. 
 

 Bagi pelaksanaan  kerja tim/kelompok  
1. Pertemuan tim/kelompok menjadi lebih terstruktur dan efektif. 
2. Hasil yang diperoleh lebih dapat diterima dan terdistribusi dengan baik kepada sesama peserta. 
3. Terjadi perbaikan kerja dalam mencapai sasaran,  peningkatan kemampuan dalam mengevaluasi 

individu dan kelompok dengan cara yang lebih profesional. 
4. Tingkat komunikasi dalam dan antar kelompok menjadi lebih komprehensif dan efektif, walaupun 

dalam kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. 
5. Komitmen yang lebih kuat terhadap sasaran-sasaran baru. 
6. Terciptanya otonomi yang lebih besar pada tingkat manajer. 
7. Lebih banyak waktu digunakan untuk bekerja sama dengan kolega dan bekerja sama dalam mencapai 

tujuan.   
 

Tahap Pembentukan Kelompok (Peter, 1998)   
1) Fase 1: FORMING 

PERILAKU INDIVIDU: 

 Ego pribadi dominan 

 Penjajakan terhadap anggota lain 

 Beberapa Individu “berperilaku tertentu” untuk 
mendapatkan reaksi 

 Penciptaan pola-pola hubungan 

 Pengelompokan secara “Terbatas” (gender, ras, 
keyakinan, dll) 

 Malu-malu, ragu-ragu, basa-basi, kaku 

PERILAKU KELOMPOK: 

 Tujuan belum jelas 

 Mencari-cari bentuk 

 Sulit melakukan komunikasi / interaksi 

SARAN UNTUK DAPAT MELALUI FASE 
INI: 

 Jangan singgung masalah pribadi 

 Hindari membicarakan pekerjaan 

 Gunakan pendekatan : Entertainment, Diskusi, 
Pendekatan Layer 

 Kembangkan semangat Helpfull 

KONDISI YANG DIHARAPKAN: 

 Hilangnya kekakuan dalam interaksi antar 
individu 

 Saling mengenal dan membuka identitas diri 

 Setiap anggota “merasa” pada satu kesatuan 
kelompok 

 Suasana “nyaman” bagi setiap anggota 

 Terciptanya pola hubungan 

 
2) Fase 2: STORMING 

PERILAKU INDIVIDU: 

 Partisipasi anggota meningkat 

 Masing-masing anggota “mendeteksi” kekuatan 
/kelemahan masing-masing anggota 

 Menonjolkan egonya masing-masing (menang 
sendiri, mengalah, ngambek) 

 Yang kuat mengeksploitir yang lemah 

 Saling mempengaruhi dengan berbagai cara dan 
gaya 

PERILAKU KELOMPOK: 

 Sering terjadi “konflik” & beda pendapat 

 Munculnya adu argumen 

 Pemeranan pada masing-masing anggota 
secara alamiah 

 Dinamika kelompok yang tinggi 

 Upaya “mengakomodir” perbedaan untuk 
terciptanya kerjasama 

SARAN UNTUK DAPAT MELALUI FASE 
INI: 

 Jangan berikan kepercayaan pada 1 orang 

 Gunakan pendekatan emosional 

 Kembangkan semangat harmoni 

KONDISI YANG DIHARAPKAN: 

 Saling memahami kelebihan & kekurangan 

 Orientasi pada prioritas 

 Konflik dapat di”kontrol” 

 Perbedaan pendapat diminimalkan 

 Terbukanya jalur-jalur interaksi antar anggota 

 Terbentuknya pola kerjasama Kelompo 
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3) Fase 3: NORMING 

PERILAKU INDIVIDU: 

 Rasa kekakuan hilang 

 Memahami adanya perbedaan 

 Lebih aktif dan berinteraksi 

 Partisipasi aktif dalam kelompok, sesuai peran 
masing-masing 

 Saling percaya, terbuka 

PERILAKU KELOMPOK: 

 Terciptanya norma-norma kelompok 

 Keterpaduan kelompok meningkat 

 Adanya kesatuan pendapat / tujuan 

 Kejelasan masing-masing peran anggota 
dalam kelompok 

 Kelompok bekerja secara fungsional dan 
terorganisir 

SARAN UNTUK DAPAT MELALUI FASE 
INI: 

 Mulai membagi tugas sesuai bidang & 
kemampuan masing-masing anggota 

 Gunakan simbol-simbol untuk membangun 
identitas bersama 

 Kembangkan semangat saling support & 
menghargai kreativitas 

KONDISI YANG DIHARAPKAN: 

 Terciptanya motivasi berprestasi kelompok 

 Pengelolaan sumber daya yang optimal 

 Pola interaksi yang inovatif, produktivitas, 
dan sinergi 

 Terbentuknya kerjasama kelompok yang 
terpadu 

 
4) Fase 4: PERFORMING 

PERILAKU INDIVIDU: 

 Setiap anggota ingin berperan secara aktif 

 Setiap anggota ingin berprestasi untuk 
mendukung kelompok 

 Saling mendukung & memotivasi 

 Mentolelir perbedaan pendapat 

 Inovatif & kreatif 

PERILAKU KELOMPOK: 

 Hubungan kerja yang harmonis 

 Norma kelompok disepakati 

 Tujuan, peran, tugas kelompok jelas 

 Pola interaksi yang dinamis dan fleksibel 

 Kelompok inovatif, kreatif dan produktif 

SARAN UNTUK DAPAT MELALUI FASE 
INI: 

 Fasilitasi & sediakan kesempatan bagi seluruh 
anggota kelompok untuk terus berkembang 

 Cari jalan / cara untuk menginovasi seluruh 
proses kerja 

 Rayakan setiap keberhasilan 

KONDISI YANG DIHARAPKAN: 

 Sinergi kelompok 

 Prestasi kerja optimal 

 “Kelompok yang sukses” 
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KOMUNIKASI ORGANISASI 
 

 
Manusia di dalam kehidupannya harus berkomunikasi, artinya memerlukan orang lain dan 

membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Hal ini merupakan suatu hakekat 
bahwa sebagian besar pribadi manusia terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok 
dan masyarakat.Di dalam kelompok/organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan 
masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin dan bawahan/karyawan. 
Di antara kedua belah pihak harus ada two-way-communications atau komunikasi dua arah atau komunikasi 
timbal balik, untuk itu diperlukan adanya kerja sama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-
cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Kerja sama tersebut terdiri dari 
berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial/kebudayaan. Hubungan yang terjadi merupakan suatu 
proses adanya suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh suatu hasil yang nyata dan 
dapat memberikan manfaat untuk kehidupan yang berkelanjutan.  

Bila sasaran komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi baik organisasi pemerintah, 
organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi perusahaan, maka sasaran yang dituju pun akan beraneka 
ragam, tapi tujuan utamanya tentulah untuk mempersatukan individu-individu yang tergabung dalam 
organisasi tersebut. Berdasarkan sifat komunikasi dan jumlah komunikasi menurut Onong Uchyana 
Effendi, dalam bukunya “Dimensi-Dimensi Komunikasi” hal. 50, komunikasi dapat digolongkan ke dalam 
tiga kategori:  

 Komunikasi antar pribadi  
Komunikasi ini penerapannya antara pribadi/individu dalam usaha menyampaikan informasi yang 
dimaksudkan untuk mencapai kesamaan pengertian, sehingga dengan demikian dapat tercapai 
keinginan bersama.  

 Komunikasi kelompok  
Pada prinsipnya dalam melakukan suatu komunikasi yang ditekankan adalah faktor kelompok, sehingga 
komunikasi menjadi lebih luas. Dalam usaha menyampaikan informasi, komunikasi dalam kelompok 
tidak seperti komunikasi antar pribadi.  

 Komunikasi massa  
Komunikasi massa dilakukan dengan melalui alat, yaitu media massa yang meliputi cetak dan 
elektronik.  

Sebagaimana telah disebut terdahulu, bahwa arus komunikasi dalam organisasi meliputi komunikasi 
vertikal dan komunikasi horisontal.  Masing-masing arus komunikasi tersebut mempunyai perbedaan 
fungsi yang sangat tegas.  Ronald Adler dan George Rodman dalam buku Understanding Human 
Communication, mencoba menguraikan masing-masing, fungsi dari kedua arus komunikasi dalam organisasi 
tersebut sebagai berikut: 
Downward communication, yaitu komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada 
tataran manajemen mengirimkan pesan kepada bawahannya.  Fungsi arus komunikasi dari atas ke bawah 
ini adalah: 

a) Pemberian atau penyimpanan instruksi kerja (job instruction) 
b) Penjelasan dari pimpinan tentang mengapa suatu tugas perlu untuk dilaksanakan (job retionnale) 
c) Penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku (procedures and practices) 
d) Pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. 

Upward communication, yaitu komunikasi yang terjadi ketika bawahan (subordinate) mengirim pesan 
kepada atasannya.  Fungsi arus komunikasi dari bawah ke atas ini adalah: 

a) Penyampaian informai tentang pekerjaan pekerjaan ataupun tugas yang sudah dilaksanakan 
b) Penyampaian informasi tentang persoalan-persoalan pekerjaan ataupun tugas yang tidak 

dapat diselesaikan oleh bawahan 
c) Penyampaian saran-saran perbaikan dari bawahan 
d) Penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya sendiri maupun pekerjaannya. 

Horizontal communication, yaitu tindak komunikasi ini berlangsung di antara para karyawan ataupun 
bagian yang memiliki kedudukan yang setara.  Fungsi arus komunikasi horisontal ini adalah: 

a) Memperbaiki koordinasi tugas 
b) Upaya pemecahan masalah 
c) Saling berbagi informasi 
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d) Upaya pemecahan konflik 
e) Membina hubungan melalui kegiatan bersama. 

Sekarang kita mencoba memahami proses komunikasi antarmanusia yang disajikan dalam suatu 
model berikut: 
Proses komunikasi diawali oleh sumber (source) baik individu ataupun kelompok yang berusaha 
berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain, sebagai berikut: 

1. Langkah pertama yang dilakukan sumber adalah ideation yaitu penciptaan satu gagasan atau 
pemilihan seperangkat informasi untuk dikomunikasikan.  Ideation ini merupakan landasan bagi 
suatu pesan yang akan disampaikan.  

2. Langkah kedua dalam penciptaan suatu pesan adalah encoding, yaitu sumber menerjemahkan 
informasi atau gagasan dalam wujud kata-kaya, tanda-tanda atau lambang-lambang yang disengaja 
untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai efek terhadap orang lain.  Pesan atau 
message adalah alat-alat di mana sumber mengekspresikan gagasannya dalam bentuk bahasa lisan, 
bahasa tulisan ataupun perilaku nonverbal seperti bahasa isyarat, ekspresi wajah atau gambar-
gambar.  

3. Langkah ketiga dalam proses komunikasi adalah penyampaian pesan yang telah disandi (encode).  
Sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar 
ataupun melalui suatu tindakan tertentu.  Pada langkah ketiga ini, kita mengenal istilah channel atau 
saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan suatu pesan.  Saluran untuk komunikasi lisan adalah 
komunikasi tatap muka, radio dan telepon.  Sedangkan saluran untuk komunikasi tertulis meliputi 
setiap materi yang tertulis ataupun sebuah media yang dapat mereproduksi kata-kata tertulis seperti: 
televisi, kaset, video atau OHP (overheadprojector).  Sumber berusaha untuk mebebaskan saluran 
komunikasi dari gangguan ataupun hambatan, sehingga pesan dapat sampai kepada penerima 
seperti yang dikehendaki.  

4. Langkah keempat, perhatian dialihkan kepada penerima pesan.  Jika pesan itu bersifat lisan, maka 
penerima perlu menjadi seorang pendengar yang baik, karena jika penerima tidak mendengar, 
pesan tersebut akan hilang.  Dalam proses ini, penerima melakukan decoding, yaitu memberikan 
penafsiran interpretasi terhadap pesan yang disampaikan kepadanya.  Pemahaman (understanding) 
merupakan kunci untuk melakukan decoding dan  hanya terjadi dalam pikiran penerima.  Akhirnya 
penerimalah yang akan menentukan bagaimana memahami suatu pesan dan bagaimana pula 
memberikan respons terhadap pesan tersebut.  

5. Proses terakhir dalam proses komunikasi adalah feedback atau umpan balik yang memungkinkan 
sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikannya kepada penerima.  Respons 
atau umpan balik dari penerima terhadap pesan yang disampaikan sumber dapat berwujud kata-
kata ataupun tindakan-tindakan tertentu.  Penerima bisa mengabaikan pesan tersebut ataupun 
menyimpannya.  Umpan balik inilah yang dapat dijadikan landasan untuk mengevaluasi efektivitas 
komunikasi.  
 

Fungsi Komunikasi dalam Organisasi 
Dalam suatu organisasi baik yang berorientasi komersial maupun sosial, komunikasi dalam organisasi 

atau lembaga tersebut akan melibatkan empat fungsi, yaitu: 
1.  Fungsi informatif 

Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi (information-processing system).  
Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih 
banyak, lebih baik dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi 
dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua 
orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi.  Orang-orang dalam tataran 
manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi ataupun guna 
mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi.  Sedangkan karyawan (bawahan) membutuhkan 
informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti dan sebagainya. 

2.  Fungsi Regulatif 
Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi.  Pada 
semua lembaga atau organisasi, ada dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu: 
1. Atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen yaitu mereka yang memiliki 

kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan.  Disamping itu mereka juga 
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mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur 
organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapis atas (position of authority) supaya perintah-
perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya.  Namun demikian, sikap bawahan untuk 
menjalankan perintah banyak bergantung pada:  

1. Keabsahan pimpinan dalam penyampaikan perintah.  
2. Kekuatan pimpinan dalam memberi sanksi.  
3. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi.  
4. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan.  

2.  Berkaitan dengan pesan atau message.  Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada 
kerja.  Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang 
boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan.  

3. Fungsi Persuasif 
Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai 
dengan yang diharapkan.  Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk 
mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah.  Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela 
oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering 
memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. 

4. Fungsi Integratif 
Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan 
tugas dan pekerjaan dengan baik.  Ada dua saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam 
organisasi tersebut (newsletter, buletin) dan laporan kemajuan oraganisasi; juga saluran komunikasi 
informal seperti perbincangan antarpribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun 
kegiatan darmawisata.  Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi 
yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. 
 

Memahami Komunikasi dalam Organisasi 
Gaya komunikasi atau communication style akan memberikan pengetahuan kepada kita tentang 

bagaimana perilaku orang-orang dalam suatu organisasi ketika mereka melaksanakan tindak berbagi 
informasi dan gagasan.  Sementara pada pengaruh kekuasaan dalam organisasi, kita akan mengkaji jenis-
jenis kekuasaan yang digunakan oleh orang-orang dalam tataran manajemen sewaktu mereka mencoba 
mempengaruhi kemampuan berkomunikasi dalam organsasi, kita akan diajak untuk memikirkan bagaimana 
mendefinisikan tujuan kita sehubungan dengan tugas dalam organisasi, bagaimana kita memilih orang yang 
tepat untuk diajak kerjasama dan bagaimana kita memilih saluran yang efektif untuk melaksanakan tugas 
tersebut. 
Gaya Komunikasi. Gaya komunikasi (communication style) didefinisikan sebagai seperangkat perilaku 
antarpribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu (a specialized set of intexpersonal 
behaviors that are used in a given situation). 

Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk 
mendapatkan respon atau tanggapan tertentu dalam situasi yang tertentu pula.  Kesesuaian dari satu gaya 
komunikasi yang digunakan, bergantung pada maksud dari pengirim (sender) dan harapan dari penerima 
(receiver). 
Gaya Komunikasi yang akan kita pelajari adalah sbb: 
 
1. The Controlling style  

Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan ini, ditandai dengan adanya satu kehendak atau 
maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain.  Orang-
orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way 
communications. 

Pihak-pihak yang memakai controlling style of communication ini, lebih memusatkan perhatian kepada 
pengiriman pesan dibanding upaya mereka untuk berharap pesan.  Mereka tidak mempunyai rasa 
ketertarikan dan perhatian untuk berbagi pesan.  Mereka tidak mempunyai rasa ketertarikan dan 
perhatian pada umpan balik, kecuali jika umpan balik atau feedback tersebut digunakan untuk 
kepentingan pribadi mereka.  Para komunikator satu arah tersebut tidak khawatir dengan pandangan 
negatif orang lain, tetapi justru berusaha menggunakan kewenangan dan kekuasaan untuk memaksa 
orang lain mematuhi pandangan-pandangannya. 
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Pesan-pesan yag berasal dari komunikator satu arah ini, tidak berusaha ‘menjual’ gagasan agar 
dibicarakan bersama namun lebih pada usaha menjelaskan kepada orang lain apa yang dilakukannya.  
The controlling style of communication ini sering dipakai untuk mempersuasi orang lain supaya bekerja dan 
bertindak secara efektif, dan pada umumnya dalam bentuk kritik.  Namun demkian, gaya komunikasi 
yang bersifat mengendalikan ini, tidak jarang bernada negatif sehingga menyebabkan orang lain 
memberi respons atau tanggapan yang negatif pula. 

2. The Equalitarian style  
Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan.  The equalitarian style of 

communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan 
maupun tertulis yang bersifat dua arah (two-way traffic of communication). 

Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka.  Artinya, setiap anggota 
organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan 
informal.  Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai 
kesepakatan dan pengertian bersama. 

Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi yang bermakna kesamaan ini, adalah orang-
orang yang memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan membina hubungan yang baik 
dengan orang lain baik dalam konteks pribadi maupun dalam lingkup hubungan kerja.  The equalitarian 
style ini akan memudahkan tindak komunikasi dalam organisasi, sebab gaya ini efektif dalam 
memelihara empati dan kerja sama, khususnya dalam situasi untuk mengambil keputusan terhadap 
suatu permasalahan yang kompleks.  Gaya komunikasi ini pula yang menjamin berlangsungnya tindakan 
share/berbagi informasi di antara para anggota dalam suatu organisasi. 

3. The Structuring style  
Gaya komunikasi yang berstruktur ini, memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun 

lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan serta 
struktur organisasi.  Pengirim pesan (sender) lebih memberi perhatian kepada keinginan untuk 
mempengaruhi orang lain dengan jalan berbagi informasi tentang tujuan organisasi, jadwal kerja, aturan 
dan prosedur yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

Stogdill dan Coons dari The Bureau of Business Research of Ohio State University, menemukan dimensi 
dari kepemimpinan yang efektif, yang mereka beri nama Struktur Inisiasi atau Initiating Structure.  
Stogdill dan Coons menjelaskan mereka bahwa pemrakarsa (initiator) struktur yang efisien adalah 
orang-orang yang mampu merencanakan pesan-pesan verbal guna lebih memantapkan tujuan 
organisasi, kerangka penugasan dan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. 

4. The Dynamic style  
Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau 

sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan (action-oriented).  The 
dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor yang 
membawa para wiraniaga (salesmen atau saleswomen). 

Tujuan utama gaya komunikasi yang agresif ini adalah mestimulasi atau merangsang 
pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.  Gaya komunikasi ini cukup efektif 
digunakan dalam mengatasi persoalan-persoalan yang bersifat kritis, namun dengan persyaratan bahwa 
karyawan atau bawahan mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengatasi masalah yang kritis 
tersebut. 

5. The Relinguishing style  
Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun 

gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (sender) 
mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. 

Pesan-pesan dalam gaya komunikasi ini akan efektif ketika pengirim pesan atau sender sedang 
bekerja sama dengan orang-orang yang berpengetahuan luas, berpengalaman, teliti serta bersedia untuk 
bertanggung jawab atas semua tugas atau pekerjaan yang dibebankannya. 

6. The Withdrawal style  
Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, artinya tidak 

ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena 
ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut. 

Dalam deskripsi yang kongkrit adalah ketika seseorang mengatakan: “Saya tidak ingin dilibatkan 
dalam persoalan ini”.  Pernyataan ini bermakna bahwa ia mencoba melepaskan diri dari tanggung jawab, 
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tetapi juga mengindikasikan suatu keinginan untuk menghindari berkomunikasi dengan orang lain.  
Oleh karena itu, gaya ini tidak layak dipakai dalam konteks komunikasi organisasi. 

Gambaran umum yang diperoleh dari uraian di atas adalah bahwa the equalitarian style of 
communication merupakan gaya komunikasi yang ideal.  Sementara tiga gaya komunikasi lainnya: 
structuring, dynamic dan relinguishing dapat digunakan secara strategis untuk menghasilkan efek yang 
bermanfaat bagi organisasi.  Dan dua gaya komunikasi terakhir: controlling dan withdrawal mempunyai 
kecenderungan menghalangi berlangsungnya interaksi yang bermanfaat  
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Berpikir Kritis dan Kreatif dalam Memecahkan Masalah 

 

Ilustrasi disamping merupakan gambaran ringkas 

mengenai teknik pemecahan masalah secara kritis. 

Berikut ini merupakan penjelasan yang lebih detail 

tentang tahapan-tahapan tersebut. 

a. Identifikasi permasalahan yang sedang 

dihadapi artinya mengenali secara mendalam pokok-

pokok penyebab permasalahan tersebut timbul. 

Contohnya: pedagang jajanan anak-anak seringkali 

kurang memperhatikan masalah kebersihan dan jenis 

bahan yang digunakan untuk membuat makanan 

tersebut. Penyebabnya mungkin adalah kurangnya 

pengetahuan tentang masalah kesehatan. 

b. Telusuri informasi dan Ciptakan ide dapat dilakukan dengan melakukan observasi langsung di 

lapangan, membaca berita terkait permasalahan tersebut, dan juga bertanya kepada pihak yang 

terkait dengan permasalahan tersebut. Melalui proses penelusuran informasi, kita dapat 

menentukan kata kunci dari permasalahan dan menciptakan ide pemecahan masalah atau solusi 

sebanyak-banyaknya. 

c. Pilih solusi yang terbaik diantara solusi lain yang telah diciptakan. Seringkali kita hanya 

mempertimbangkan kelebihan dari solusi tersebut, namun cenderung lupa terhadap 

kelemahan/kekurangannya. Maka, kita harus bersikap kritis dan merumuskan juga kekurangan dari 

solusi tersebut sehingga kita dapat memikirkan strategi perbaikan.  

Contohnya: kembali pada masalah kebersihan penjual jajanan anak-anak yang di awal tadi kita 

bahas. Misalkan solusi yang terpilih adalah dengan memberikan edukasi kepada para pedagang 

tersebut tentang pentingnya kebersihan dalam membuat makanan serta penyakit yang dapat 

ditimbulkan bila makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak tidak bersih. Namun kekurangan dari 

solusi ini adalah: mungkin tidak semua pedagang mau ikut dalam program edukasi, dan mungkin 

juga setelah di-edukasi, mereka tidak menerapkan hasil edukasi tersebut. Sehingga antisipasi yang 

dapat kita lakukan adalah bekerjasama dengan pihak sekolah tempat pedagang tersebut menjual 

jajanannya, kemudian memberikan tanda pengenal bagi pedagang yang telah menerapkan hasil 

edukasi. Setelah itu, sekolah dapat memberikan sosialisasi kepada para siswa tentang cara memilih 

jajanan yang aman. 

d. Lakukan Pengujian Solusi. Suatu ide yang baik tidak akan member manfaat apabila tidak 

diterapkan atau diaplikasikan. Melalui proses penerapan tersebut, kita dapat mengetahui apakah 

solusi tersebut benar-benar dapat menjadi pemecahan masalah yang sedang kita hadapi atau tidak.  

e. Lakukan Evaluasi hasil pengujian. Setelah melakukan pengujian, kita sebaiknya melakukan 

evaluasi sehingga dapat menilai efektivitas solusi tersebut. Misalnya pada contoh kasus edukasi 

pedagang jajanan anak-anak di atas, kita dapat melakukan evaluasi dengan pemantauan pasca 

pemberian edukasi. Berapa banyak pedagang yang menjaga kebersihan dagangannya dibandingkan 

dengan yang tidak menjaga kebersihan.  

 

 

 



 
 

14 

 

 

Game Kata Acak 

Permainan acak kata di bawah ini merupakan implementasi praktis dari lingkaran pemecahan masalah. 

Melalui permainan tersebut, mentee ‘dipaksa’ untuk berpikir secara kreatif dan menemukan solusi dari 

permasalahan yang mereka temui. Kemudian dengan berkomunikasi, mereka dapat melakukan evaluasi 

terhadap ide yang telah dipikirkan, hal ini akan membantu mentee memiliki sikap percaya diri, kritis, dan 

kreatif.  

1. Mentor meminta mentee untuk memikirkan suatu masalah yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan masing-masing sesuai pengetahuan mentee. Kemudian mentee diminta menuliskan 

masalah tersebut dalam lembar yang tersedia di bawah ini. (sebaiknya, pada pertemuan minggu 

sebelumnya, mentee diminta membaca beberapa artikel dan membawa artikel yang berhubungan 

dengan masalah di bidang keilmuan masing-masing) 

2. Mentor menyiapkan 1 buah kantong plastik berisi 30 kata kunci yang berhubungan dengan bidang 

keilmuan masing-masing. Kemudian setiap peserta diminta mengambil 4 kata kunci dan mencatat 

kata tersebut.  

3. Mentee diminta untuk menghubungkan masalah yang telah ditulis pada poin 1 dengan kata kunci 

pada poin 2 sebagai solusinya. Mentee dapat mengasosiasikan kedua hal tersebut dengan berbagai 

cara. Mintalah mentee untuk membuat sebanyak mungkin solusi, boleh dengan 1 kata atau 

kombinasi kata-kata kunci tersebut. 

4. Mentee diminta memilih 1 solusi yang menurutnya paling baik dan menyampaikan ide tersebut 

kepada rekan sekelompoknya. 

5. Rekan sekelompok dan mentor boleh bertanya atau mengkritisi ide yang disampaikan.  

6. Mentee diminta melakukan perbaikan terhadap ide yang telah dibuat berdasarkan masukan dari 

rekan sekelompok dan mentor. 
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LEMBAR PERMAINAN ACAK KATA 
NAMA MENTEE  : 
PROGRAM STUDI  : 
 

MASALAH YANG DIHADAPI Tuliskan 4 Kata Kunci! 

  

 

 

 

ALTERNATIF SOLUSI 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

ALTERNATIF SOLUSI TERBAIK :  
 
 
 
 

KELEBIHAN SOLUSI TERPILIH : 
 
 
 
 

KEKURANGAN SOLUSI TERPILIH : 
 
 
 
 

SARAN dan PERBAIKAN : 
 
 
 
 
 

SOLUSI AKHIR : 
 
 
 
 
 
 

KESAN BELAJAR : 
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PANDUAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH 
 

1. Alur Berfikir Ilmiah 
Dalam mengembangkan pengetahuan (sains) terdapat beberapa cara, yaitu: metode 

kegigihan, metode kewibawaan, metode apriori (instuisi), dan metode sains. Ciri khas metode sains 
dibanding ketiga metode yang lain, karena dalam menemukan dan mengembangkan pengetahuan 
di sepanjang proses penemuan pengetahuan itu, metode ini selalu menilai dan memperbaiki 
pengetahuan yang diperoleh itu secara terus menerus melalui berbagai macam cara pengujian.  

Apabila terdapat  2 orang ilmuan yang mengembangkan pengetahuan secara tersendiri, 
tetapi menggunakan metode sains, akan mendapatkan pengetahuan yang sama, sehingga metode 
sains terkenal sebagai suatu cara menemukan pengetahuan yang objektif (Nasution 1988: 47). 
Karena pengetahuan yang ditemukan itu harus objektif, maka persyaratan tertentu untuk 
melakukannya harus dipenuhi. Jadi siapa pun yang melakukannya, ia akan mendapatkan hasil atau 
akibat yang sama. Itulah sebabnya mengapa inti sains adalah generalisasi. 

Cara untuk mendapatkan pengetahuan itu melalui langkah-langkah yang runtut sedemikian 
sehingga menghasilkan suatu pengetahuan tertentu.Pola yang berturut-turut dan sistematis itu yang 
dikenal dengan pola berfikir ilmiah. Tergantung dari macam ilmu pengetahuan yang mendasari, 
dengan mengikuti pola tertentu yang serupa yang telah dilakukan orang lain, maka akan didapatkan 
pengetahuan yang sama.  

Selain itu, dalam dunia kesehatan, membiasakan diri untuk berfikir secara ilmiah (Scientific 
Way of Thingking) juga analog dalam melakukan tahap-tahap mendiagnosa penyakit, melakukan 
terapi, dan mengevaluasi hasil terapi. 
 

2. Kode Etik Penulisan Karya Ilmiah 
Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun secara komprehensif berdasarkan data 

akurat (terpercaya) yang dianalisis secara runtut, tajam, dan diakhiri dengan kesimpulan yang 
relevan. Kode etik penulisan karya ilmiah adalah seperangkat norma yang perlu diperhatikan dalam 
penulisan karya. Norma ini berkaitan dengan pengutipan dan perujukan, perijinan terhadap bahan 
yang digunakan, dan ilmiah, penulis harus secara jujur menyebutkan rujukan terhadap pikiran atau 
bahan yang diambil dari sumber lain. Apabila bahan atau pikiran dari suatu sumber atau orang lain 
yang tidak disertai dengan rujukan, maka dapat disamakan dengan pencurian. Penulisan karya 
ilmiah seharusnya menghindarkan diri dari yang diakui sebagai tulisan atau hasil pemikiran sendiri 
(disebut plagiat). 

Rujukan dan kutipan merupakan merupakan kegiatan yang tidak dapat dihindari dalam 
menulis karya ilmiah. Karena perujukan dan pengutipan ini akan membantu perkembangan ilmu, 
tetapi harus disebutkan sumber rujukan tersebut. 
 

3. Model tulisan 
Karya tulis dikenal ada 3 model tulisan (Widaso 1992: 46-73), yaitu: 
a. Narasi (narrative) 

Adalah tulisan atau karangan yang “bercerita”.Kejadian dan peristiwa demi peristiwa 
dirangkai secara beruntun, menurut alur waktu (kronologis). Daya tarik narasi terletak pada 
cara penulis bercerita “dramatis”. 

b. Deskripsi (descriptive) 
Adalah tulisan yang “menggambarkan”, bisa berupa orang, benda, atau masyarakat, tempat 

atau suasana pada saat tertentu.Ketertarikan deskripsi terletak pada apakah penggambaran itu 
secara”hidup” atau tidak. 

c. Eksposisi (Expository) 
Adalah tulisan yang “menerangkan”, “menjelaskan”, atau “menjabarkan”.Penjabaran atau 

penjelasan tertentu harus dilakukan secara logis atau dengan penalaran.Dalam eksposisi 
mungkin ada “cerita” (narasi) atau “penggambaran” (deskripsi).Karena eksposisi bertumpu 
pada penalaran, keberhasilannya terletak pada kejernihan penalarannya. Bila penalarannya 
jernih (dalam arti jelas) dan lurus (dalam arti tidak berbelit-belit) secara urut, maka tulisan ini 
akan lebih mudah dicerna dan dimengerti oleh pembaca. 
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Terdapat 3 macam tulisan yan termasuk eksposisi, yaitu tulisan ilmiah (scientific), tulisan 
informatif, tulisan argumentatif. Pembagian tulisan ini sebetulnya tidak kaku, dalam arti bisa 
saling menambahkan pada satu sama lainnya. 

 
4. Langkah-langkah menulis karya ilmiah 

Di dalam menulis karya ilmiah harus dipikirkan langkah-langkah yang berurutan sehingga 
menghasilkan tulisan yang berbobot (Jacobs, 2001), yaitu : 
a. Memilih topik 

Yaitu topik yang dipilih sebaiknya merupakan hal yang kita sukai sesuai minat penulis, ada 
manfaat dari segi praktis atau pun teoritis, topik harus dikuasai, bahan yang diperlukan untuk 
penulisan ini harus memungkinkan untuk diperoleh. Setelah itu dilakukan pembatasan topik. 

b. Merumuskan kerangka (outline) 
Yaitu kerangka yang mendasari tulisan yang merupakan pedoman yang akan mengarahkan 

atau membimbing kita dalam menulis. Bisa dengan paragraf outline atau topik outline. 
c. Mengembangkan paragraf (alinea) 

Yaitu diawali dengan sebuah kalimat yang disebut kalimat topik yang biasanya berisi 
pernyataan umum  (general statement).  Kemudian kalimat topik ini diberi keterangan lebih lanjut 
oleh kalimat kedua yang disebut subordinat.Kemudian kalimat ketiga juga mengomentari atau 
memberi keterangan lebih lanjut pada kalimat kedua.Jadi kalimat ketiga ini subordinat terhadap 
kalimat kedua. Kalimat keempat ini juga masih memberikan keterangan pada kalimat ketiga, 
karena kedudukannya yang sama sering disebut ”koordinat”. 

Namun yang lebih penting adalah jangan memberikan lebih dari satu topik atau satu ide ke 
dalam satu paragraf, sehingga tulisan menjadi tidak terfokus dan apa yang disampaikan tidak 
mencapai tujuan. Di dalam paragraf ini yang terpenting adalah koherensi, yaitu kerekatan 
hubungan logis antara kalimat yang satu dengan yang lain. Keadaan ini bisa dicapai apabila 
kalimat topik dan subordinatnya saling mendukung. 

 
Pemilihan topik disini maksudnya bukan “judul tulisan” tetapi adalah menggali dan menemukan 

dan mengenali masalah atau problem.Sering juga keadaan ini disebut dengan identifikasi masalah Masalah 
adalah ketidaksesuaian atau kesenjangan atau ambiguity (kontroversi) antara harapan dan kenyataan (antara 
das sollen dan das sein) atau antara 2 variabel atau lebih. 

Masalah ilmiah yang baik apabila mempunyai nilai penelitian yang asli, original,  aktual, hubungan 2 
variabel atau lebih, dapat diukur, mempunyai fisibilitas (data, cara, waktu, dana) menarik bagi peneliti, 
sesuai dengan kualifikasi peneliti. Identifikasi masalah ini bisa didapat dengan cara mencarinya pada 
sumber masalah, yaitu melalui : 

a. Bacaan yang merupakan : laporan hasil penelitian, majalah, jurnal, artikel 
b. Seminar/diskusi/pertemuan ilmiah : masalah penelitian di sini merupakan yang sudah jadi, berasal 

dari pakar, ahli, pemegang otoritas 
c. Pengamatan : daya khayal, intuisi, perlu kepekaan mampu mengamati lingkungan atau diawali 

dengan pengalaman pribadi 
Namun demikian ternyata tidak mudah menemukan masalahkarena: 

a. Tidak semua masala bisa diuji secara empiris 
b. Tidak ada pengetahuan/sumber/tempat mencari masalah 
c. Tidak terlalu banyak masala pada saat yang bersamaan 
d. Masalah menarik tetapi data sukar diperoleh tidak tahu kemanfaatannya spesifik ketika memilih 

masalah 
 

Variable adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek penelitian kita atau semua faktor yang 
berperan dalam proses penelitian. Setelah ditentukan masalahnya maka tujuan merupakan ekspresi untuk 
menindaklanjuti masalah untuk dikerjakan lebih konkrit konstruktif dan merupakan pernyataan dari 
masalah yang ditetapkan.Oleh karena itu, kalau masalah merupakan kalimat yang biasanya merupakan 
pertanyaan dan konsep yang bersifat abstrak, maka tujuan penelitian merupakan kalimat pernyataan 
(deklaratif) dan konstruksi yang lebih konkrit (konstruktif). 

Yang paling penting adalah ekspresi semuanya dalam bentuk tulisan “draft”.Karena yang paling 
sukar dalam menulis adalah memulainya.Tulisan dapat direvisi berkali-kali sebelumnya menjadi suatu 
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tulisan yang mempunyai nilai berkualitas bagus. Pada kenyataannya, lebih banyak orang membuat tulisan 
tidak sempat membuat draft atau sedikit waktu untuk menulis dengan berbagai alasan (Jacobs 1998) atau di 
Negara kita menggunakan model SKS (sistem kebut semalam) atau bahkan “sistem kebut in the last second” 

Sifat dan isi tulisan karya ilmiah harus memenuhi syarat sebagai berikut (Wisarso 1992, Wallace 1994): 
a. Objektif  

- Tulisan tidak bersifat emosional atau tidak menonjolkan masalah subjektif 

- Tulisan didukung oleh data dan atau informasi terpercaya 

- Bersifat asli (bukan karya jiplakan) dan menjauhi duplikasi 
b. Logis dan sistematis 

- Tiap langkah penulisan dirancang secara sistematis dan runtut 

- Pada dasarnya karya tulis ilmiah memuat unsur-unsur: identifikasi masalah, analisis-sintesis, 
kesimpulan, dan sedapat mungkin memuat saran-saran 

c. Isi tulisan berdasarkan telaah pustaka dan hasil pengamatan/interview, atau pun hasil penelitian 
d. Materi karya tulis ilmiah merupakan isu mutakhir atau aktual 
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BECAUSE WE’RE SOCIAL CREATURE 
 
 

A. Konsep Mahluk Sosial 
Dimana saja di dunia ini, tidak pernah manusia hidup di dalam isolasi yang komplit, absolut dan 

permanen. Apabila toh terjadi juga, bahwa ada manusia yang hidup secara terasing secara komplit, 
maka sifat pengasingan itu tidak permanen. Atau diluar kekuasaan seseorang terpaksa hidup secara 
terasing absolut dan permanen. Kontak sosial itu diperlukan secara prinsipil oleh manusia, karena 
hanya di dalam kehidupan bersama dengan manusia lain sajalah, berkembang potensi-potensi yang ada 
pada manusia itu menjadi satu kepribadian. Dan kontak sosial itu diperlukan secara terus menerus agar 
kepribadiannya dapat mengikuti proses yang wajar (Harsojo, 1967:240). 

Dilihat dari segi biologinya saja, manusia dalam banyak hal ketinggalan dari makhluk-makhluk 
lain yang bukan manusia. Gajah dan beruang jauh lebih kuat dari manusia, antilop dan macan tutul 
jauh lebih cepat larinya, dan burung elang jauh lebih tajam penglihatannya dari pada manusia. Memang 
kekuatan manusia tidak terletak dalam kemampuan individuilnya secara biologis, melainkan kekuatan 
manusia terletak dalam hasil dari pada kooperasinya dengan manusia lain. Dengan bekerja bersama-
sama berhasil mengusai seluruh isi dari planet kita ini. Semua jenis hewan tunduk kepada manusia. 
Kehidupan bersama itu tidak semata-mata mempunyai tujuan untuk dapat mengalahkan makhluk – 
makhluk lain, akan tetapi perlu agar manusia dapat melangsungkan kehidupan jenisnya.  

Sebagai makhluk biologis, manusia dikenal oleh hukum-hukum biologis, artinya untuk 
kelangsungan hidup manusia harus pandai menyesuaikan dirinya kepada lingkungan alam, dan 
lingkungan sosial di sekitar tempat tinggal manusia tersebut. Dengan perkataan lain untuk dapat 
melangsungkan kehidupannya manusia harus makan, minum, membutuhkan oxygen dan harus 
menghindarkan diri dari sakit dan kematian. Dan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dari 
kehidupan itu, manusia tidak dapat melakukannya sendiri, akan tetapi ia harus ditolong oleh orang lain 
dalam satu pranata sosial yang tertentu.  

Demikian pula sebagai makhluk sosial psychis, bagi keseimbangan emosinya, manusia harus 
berhubungan dengan manusia yang lain. Kondisi emosionil dan psychis manusia boleh dikatakan amat 
dipengaruhi oleh relasi sosialnya. Dengan perkataan lain, seseorang itu pada suatu ketika menjadi 
susah atau bergembira dan riang hatinya, disebabkan oleh pengaruh sikap penilaian, anggapan-
anggapan, yang dia terima dari orang lain. Dari sini jelaslah, bahwa bagi kesejahteraan badan dan 
rokhaniahnya, manusia bersama-sama harus menciptakan satu kondisi sosial yang harmonis. Hanya 
dalam beberapa hal, yakni jika manusia  mempunyai masalah yang tidak dipecahkan secara sosial, 
maka ia memohon kepada Tuhannya untuk mendapat bantuan taufik dan hidayah. 

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan 
manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup, dan sistem 
kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan 
manusia lainnya. Sejak zaman prasejarah hingga sejarah, manusia telah disibukkan dengan keterciptaan 
berbagai aturan dan norma dalam kehidupan berkelompok mereka. Dalam kelindan berbagai 
keterciptaan itulah ilmu pengetahuan terbukti memainkan peranan signifikan. 

Ilmu pengetahuan tidak hanya dapat dipahami dalam arti sebuah hukum atau teori ilmiah 
sebagai hasil statis kegiatan utamanya. Ilmu pengetahuan harus dipandang juga sebagai sebuah proses, 
sebuah kegiatan, dan tentu saja sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh para ilmuwan. Mahasiswa 
yang akan diorientasikan  untuk menjadi sosok ilmuwan yang peka atas permasalahan sosial 
kemasyarakatan diharapkan mampu larut dalam proses keterciptaan ilmu pengetahuan tersebut. 

Kemampuan untuk larut tersebut harus dimulai dengan mengetahui dan memahami dasar-dasar 
ilmu pengetahuan melalui kemampuan “membaca” berbagai hasil teori dan kajian ilmu sosial, untuk 
kemudian mampu melihat relevansi dan aplikasinya dengan fenomena dan problema sosial 
kontemporer. Pada tataran selanjutnya pemahaman itu akan menggerakkan kemampuan untuk 
berproses dalam keterciptaan ilmu pengetahuan. Artinya pada simpul akhir mahasiswa tidak menerima 
begitu saja teori dan hukum ilmiah yang telah ada, melainkan mampu melahirkan teori dan kajian-
kajian atas fenomena sosial sebagai karya personal mereka. 

Dibawah ini merupakan faktor-faktor yang mendorong manusia untuk hidup bermasyarakat. 
Faktor-faktor itu adalah: 
1. Adanya dorongan seksual, yaitu dorongan manusia untuk mengembangkan keturunan atau 
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jenisnya. 
2. Adanya kenyataan bahwa manusia adalah serba tidak bisa atau sebagai makhluk lemah.karena itu ia 

selalu mendesak atau menarik kekutan bersama, yang terdapat dalam perserikatan dengan orang 
lain. 

3. Karena terjadinya habit pada tiap-tiap diri manusia. Manusia bermasyarakat karena ia telah biasa 
mendapat bantuan yang berfaedah yang diterimanya sejak kecil dari lingkungannya. 

4. Adanya kesamaan keturunan, kesamaan territorial, nasib, keyakinan/cita-cita, kebudayaan, dan lain-
lain. 

Faktor-faktor lain yang dapat mengatakan manusia adalah makhluk sosial, yaitu : 
a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial. 
b. Perilaku manusia mengaharapkan suatu penilain dari orang lain. 
c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain 
d. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia. 

 
Al-Qur’an memberi keterangan tentang manusia dari banyak seginya, untuk menjawab 

pertanyaan siapakan manusia itu?. Dari ayat-ayat Qur’an tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia 
adalah makhluk fungsional yang bertanggungjawab. Pada surat al-Mu’minun ayat 115 Allah bertanya 
kepada manusia sebagai berikut : “Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu sia-sia, dan 
bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami?”. Dari ayat ini, menurut Ahmad Azhar Basyir, 
terdapat tiga penegasan Allah yaitu [1] Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, [2] Manusia diciptakan 
tidak sia-sia, tetapi berfungsi, dan [3] Manusia akhirnya akan dikembalikan kepada Tuhan, untuk 
mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang dilakukan pada waktu hidup di dunia ini, dan 
perbuatan itu tidak lain adalah relisasi daripada fungsi manusia itu sendiri. 

Kepedulian sosial adalah suatu nilai penting yang harus dimiliki seseorang karena terkait dengan 
nilai kejujuran, kasih sayang, kerendahan hati, keramahan, kebaikan dan lain sebagainya. Untuk 
memiliki sikap kepedulian sosial memang dibutuhkan tingkat kematangan tertentu. Memang sulit 
mendidik seseorang tentang kepedulian sosial, namun bukan berarti mereka tidak perlu belajar. Secara 
perlahan seseorang akan mengerti tentang pentingnya sikap peduli terhadap sesama sejak usia dini. 

Berikut ini adalah cara mendidik seseorang mahasiswa agar memiliki sikap kepedulian sosial : 
1. Menunjukan atau memberikan contoh sikap kepedulian sosial. 

Memberikan nasihat tanpa disertai dengan contoh langsung anda tidak akan memberikan efek yang 
besar. Jika sikap anda dalam kehidupan sehari-hari menunjukan sikap peduli pada sesama maka 
kemungkinan besar seseorang akan mengikutinya. 

2. Melibatkannya dalam kegiatan sosial. 
Biasakan untuk mengajak mahasiswa tersebut dalam kegiatan sosial seperti memberikan 
sumbangan ke panti asuhan, berzakat dan melakukan bakti sosial. 

3. Tanamkan sifat saling menyayangi pada sesama. 
Menanamkan sifat saling menyayangi pada sesama dapat diterapkan dari rumah, misalnya dengan 
membantu orang tua, kakak ataupun menolong teman yang kesusahan. 

4. Mendidik untuk tidak membeda-bedakan teman. 
 

B. Kepedulian Sosial  
Sementara itu konsep keperdulian sosial dalam islam dapat kita bahas dari penuturan kisah 

berikut ini, Alkisah, KH. Ahmad Dahlan sedang yang memberikan pengajian kepada para muridnya. 
Materi pengajiannya, sudah beberapa bulan membahas surat yang sama yaitu Al-Maun.  Sampai pada 
suatu hari, salah seorang murid bertanya kepada kyai itu, “Pak Kyai, pengajiannya kok membahas Al 
Maun terus, kapan mengaji surat lain?” Lantas kyai itu pun balik bertanya, “Sudahkah kamu 
mengamalkan surat ini?” Si murid menjawab,”sudah kyai, saya sudah menggunakan surat ini dalam 
shalat saya, dan suka dibaca berulang-ulang di rumah”. “Bukan begitu..” kata sang kyai. “Sudahkah 
kamu mengamalkan kandungan surat ini? Sudahkah kamu peduli pada anak yatim di sekitarmu? 
Sudahkah kamu memberi santunan terhadap orang miskin di sekitarmu? Kalau belum, berarti kamu 
belum benar-benar mengamalkan surat ini.” Akhirnya, setelah itu, sang kyai dan para muridnya 
berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat dimana banyak orang-orang miskin dan anak-anak 
yatim. Mereka kemudian membawa kaum dhuafa tersebut ke suraunya, diberi makan, diberi pakaian 
dan diberi pendidikan. 
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Begitulah secuplik kisah tentang spirit surat Al-Maun yang mampu menggerakan sekelompok 
orang untuk membuat perubahan di lingkungannya. Hal ini juga memberi isyarat bahwa Islam 
bukanlah semata-mata agama yang menekankan hanya kepada aspek ritual dan melupakan aspek 
social. Melainkan kesalehan seorang muslim dalam menjalankan ibadah ritual haruslah melahirkan 
akhlakul karimah dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Bahkan dalam surat Al-Maun ini, 
orang yang tidak peduli terhadap nasib anak yatim dan orang miskin dikategorikan sebagai pendusta 
agama. Lalu dalam Al-Quran pun, hampir semua kalimat “wa aqiimush shalaat” dirangkaikan dengan 
“wa aatuz zakat”. Mendirikan shalat merupakan ibadah yang bersifat  ritual, sedangkan menunaikan 
zakat merupakan ibadah yang bersifat social. Maka dari itu aspek ritualitas dari ibadah tidak dapat 
dipisahkan dari aspek sosialnya. 

Hari ini kita sudah sepatutnya bersyukur karena sudah banyak lembaga-lembaga Islam yang 
mendedikasikan diri terhadap pemberdayaan kaum dhuafa. Lembaga tersebut ada yang di bawah 
ormas Islam, pemerintah dan ada juga yang independen. Mereka bisa dikatakan sebagai manifestasi 
dari perintah Allah dalam surat Al-Maun ini. Lembaga tersebut harus mempunyai rencana strategis 
untuk mengeluarkan masyarakat dari jurang kemiskinan. Bukan hanya sekedar kegiatan seremonial 
seperti baksos, dan khitanan masal, melainkan harus membuat blue-print bagaimana menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan yang ada dalam masyarakat tersebut. Jika hal tersebut berhasil, maka 
Islam sebagai rahmat bagi alam semesta tidak hanya menjadi slogan namun sudah terwujud dalam 
realita.  

Pemberdayaan masyarakat melalui pemberantasan kemiskinan juga menjadi sarana dakwah 
Islam yang cukup efektif karena dapat menarik simpati masyarakat yang menjadi objek dakwah. 
Bayangkan apabila ada seseorang yang berceramah agama di kalangan kaum dhuafa, namun dia tidak 
pernah sedikitpun memberi apa yang dibutuhkan masyarakat itu, cepat atau lambat pasti dia akan 
ditinggalkan jamaahnya. Lain halnya kalau ahli agama memberi apa yang dibutuhkan masyarakat 
sebelum berdakwah, Insya Allah dia akan diterima oleh masyarakat itu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 

 

HOW TO FIND A GOOD SOCIAL NETWORKING 
 
 

A. Pengertian Hubungan Sosial 
Pengertian hubungan sosial menunjukan adanya interaksi antar manusia. Menurut Gillin Dan 

Gillin, hubungan sosial adalah hubungan yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, 
antar kelompok, antar orang dengan kelompok. 

Proses hubungan sosial dapat terjadi secara langsung dengan tatap muka maupun secara tidak 
langsung atau mengunakan media, misalnya telepon, televisi, radio, surat menyurat, internet dan lain-
lain. Proses hubungan sosial akan  terjadi pada saat ada dua individu atau lebih yang saling 
mengadakan kontak sosial maupun komunikasi.  
Syarat-syarat terjadinya hubungan sosial meliputi: 
1) Kontak sosial 

Pengertian kontak sosial berasal dari bahasa latin, yaitu cun atau cum yang berarti bersama, 
dan tango yang berarti menyentuh. Jadi, secara harfiah istilah kontak artinya bersama-sama 
menyentuh. Dengan demikian, secara fisik suatu kontak akan terjadi apabila terjadi hubungan 
badaniah. 

Namun, dalam gejala sosial pengertian kontak sosial tidak hanya terbatas pada terjalinnya 
suatu hubungan secara fisik saja. Ketika kita berteriak memanggil teman yang ada di seberang 
jalan, atau ketika kita sedang menulis atau membaca sms dari orang lain, berarti sudah terjadi 
kontak sosial. Bahkan kemajuan teknologi juga telah mengubah pengertian kontak sosial, dimana 
kontak sosial tidak harus terjadi melalui sentuhan fisik. 

Berdasarkan proses berlangsungnya, kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua yakni : 
a) Kontak primer, terjadi secara langsung bertatap muka, baik melalui persentuhan fisik maupun 

tidak, misalnya berjabat tangan, berbicara, bahasa isyarat, tersenyum. 
b) Kontak sekunder, terjadi secara tidak langsung menggunakan media tertentu, misalnya melalui 

tv, telepon,, dan lain-lain. 
Berdasarkan jumlah individu yang terlibat didalamnya, kontak sosial dapat dibedakan : 
a) Kontak antar individu, contohnya : kontak guru antar guru, antar penjual dengan pembeli, dan 

lain-lain. 
b) Kontak antar kelompok, contohnya pertandingan sepak bola yang mempertemukan dua tim 

sepak bola, pertandingan voli, perlombaan cerdas cermat, dan lain-lain. 
c) Kontak antar individu dengan kelompok. Contohnya guru sedang mengajar murid-muridnya, 

penceramah dengan peserta seminar, dan lain-lain. 
 

2) Komunikasi  
Komunikasi adalah adanaya tanggapan atau reaksi seseorang terhadap suatu tindakan 

tertentu dari orang  lain. Dalam hal ini komunikasi  terjadi setelah terjadi kontak sosial. Namun 
belum tentu terjadi kontak sosial berlanjut pada komunikasi. Ketika kalian melemparkan 
senyuman kepada seseorang dan orang tersebut tidak menanggapi sama sekali, hal tersebut 
menunjukan bahwa kontak sosial tidak menghasilkan komunikasi. Jadi, komunikasi lebih 
menunjukan adanya hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara dua orang yang 
berperan sebagai komunikator (pemberi pesan) dan penerima pesan. 

Komunikasi bisa terjadi seara positif dan negatif. Komunikasi positif jika individu yang 
saling berkomunikasi menghasilkan bentuk kerjasama. Adapun bentuk komunikasi yang negatif 
jika individu yang saling berkomunikasi menghasilkan bentuk pertentangan atau permusuhan. 

 
B. Ciri-ciri Hubungan Sosial 

Secara ringkas hubungan sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat kita 
identifikasikan melalui ciri-ciri yang nampak berupa : 
1) Ada pelaku lebih dari satu orang. 
2) Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang 

diperkirakan pelaku. 
3) Ada komunikasi antar pelaku dengan memakai simbol-simbol dalam bentuk bahasa lisan maupun 

bahasa isyarat. 
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4) Ada dimensi waktu (masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang) yang akan menentukan sikap 
aksi yang sedang berlangsung. 

 
C. Bentuk-Bentuk Hubungan Sosial 

Menurut Gillin Dan Gillin, terjadinya sebuah hubungan sosial dapat dibedakan menjadi 2, 
proses sosial assosiatif dan proses sosial dissosiatif. 
1. Proses Sosial Assosiatif 

Terjalinnya hubungan sosial yang mengarah pada bentuk jalinan sosial yang erat, saling 
membutuhkan, dan terbentuk suatu kerjasama merupakan proses sosial assosiatif. Melalui proses 
assosiatif terjadi kecenderungan terjalinya kesatuan dan meningkatnya solidaritas antar anggota 
kelompok. Proses assosiatif dapat berbentuk akomodasi, kerjasama, dan asimilasi. 
a) Akomodasi 

Akomodasi adalah suatu proses di mana orang perorang atau kelompok manusia yang 
mula-mula saling bertentangan, kemudian saling mmenyesuaikan diri untuk mengatasi 
kekurangan-kekurangan. 

Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa 
menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak kehilangan pribadinya. Tujuan 
akomodasi, antara lain :  
1) Mengurangi pertentangan orang perorang maupun kelompok sebagai akibat perbedaan 

paham. 
2) Mencegah meledaknya suatu pertentangan untuk sementara waktu. 
3) Memungkinkan kerjasama anatarindividu atau kelompok sosial. 
4) Mengupayakan peleburan antar kelompok sosial yang berbeda. 

Dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk melakukan akomodasi agar suatu 
hubungan sosial yang semula diliputi ketegangan dapat berubah menjadi bentuk hubungan 
sosial yang menyenangkan. Beberapa bentuk-bentuk akomodasi yang dapat kita temukan 
antara lain : 
1) Arbitrasi (arbitration)  

Arbitrasi adalah menyelesaikan suatu perkara atau upaya untuk mengurangi ketegangan 
dengan melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral. 

2) Ajudikasi    
Banyak kasus yang dapat diselesaikan secara damai di meja hijau pengadilan. Cara 

mendamaikan masalah melalui pengadilan tersebut disebut ajudikasi. 
3) Toleransi   

Toleransi merupakan bentuk sikap yang muncul secara tidak sadar dan tidak 
direncanakan yang berypa memaklumi keadaan orang lain sehingga terhindar dari 
perselisihan. Misalnya saat asyik sedang bermain musik, tiba-tiba tetangga sebelah 
meninggal dunia, secara spiontan orang yang sedang bermain musik menghentikan 
permainannya. Pada hakikatnya toleransi merupakan sikap saling menghargai dan 
menghormati orang lain, sehingga terjalin hubungan sosial yang menetramkan. 

4) Stalemate   
Pasca perang dunia ii berakhir dan sebelum negara uni sovyet runtu, di dunia terdapat 

dua negara adikuasa, yakni uni sovyet dan amerika serikat. Mereka dikenal sebagai negara 
super power yang saling bersaing untuk menggungguli kekuatan masing-masing. Namun, 
karena kekuatan mereka seimbang , mereka justru tidak terlibat perang terbuka,  sehingga 
lebih dikenal denagn perang dingin (cold war). Mereka dalam keadaan diam tidak saling 
bertikai karena kekuatan mereka seimbang, keadaan ini disebut stalemate. 

5) Mediasi   
Penyelasain permasalahan yang terjadi antar dua individu atau kelompok sosial kadang 

dapat diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Misalnya ketegangan yang terusmenerus 
terjadi antara pemerintah ri dengan gam (gerakan aceh merdeka) akhirnya dapat 
diselesaikan secara damai setelah melibatkan pihak ketiga, yakni negara swedia yang 
memberikan fasilitas  bagi terselengaranya pertemuan  antara perwakilan dua kelompok 
tersebut untuk saling menjalin kesepakatan damai. Upaya perdamaian yang demikian ini 
disebut mediasi. 
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Sepintas pengertian mediasi sama dengan arbitrasi. Letak perbedaannya dalah jika 
mediasi pihak ketiga benar-benar pihak yang netral dan tidak berwenang memberikan 
keputusan dan hanya sebatas memfasilitasi saja. Adapun pada arbitrasi pihak ketigalah yang 
mendamaikan /memberikan keputusan damai pada pihak-pihak yang bersengketa. 

6) Coercion  
Coercion merupakan cara akomodasi yang dilakukan terhadap pihak yang keadaannya 

lemah, sehingga mau tidak mau harus tunduk pada pihak yang lebih kuat kedudukannya 
dan berkuasa atas dirinya. Misalnya pekerja dituntut untuk segera menyelesaikan 
pekerjaannya, sedangkan majikan tidak segera membayar upah yang menjadi hak pekerja. 
Meskipun demikian pekerja tidak banyak melakukan protes karena adanya tekanan  jika 
majikan tidak puas  akan hasil kerjanya akan dikeluarkan dari pekerjaannya. Padahal 
mencari pekerjaan baru bukan hal mudah. Pekerja terpaksa pasrah meskipun tridak 
diperlakukan tidak adil. Hal tersebut merupakan contoh coercion, yakni bentuk akomodasi 
yang terjadi karena faktor paksaan. 

7) Kompromi   
Dalam berita kriminal yang ditayangkan televisi, mungkin kalian pernah melihat adanay 

pertikaian antar buruh dan majikan  yang masing-masing memiliki tuntutan tertentu, 
sehingga terjadilah aksi unjuk rasa bahkan pemogokan kerja. Pihak penguasa menghendaki  
keuntungan yang besar dengan cara menekan upah buruh seminimal mungkin tetapi 
dengan menuntut buruh  untuk bekerja semaksimimal mungkin. Adapun dari pihak buruh 
menghendaki upah yang pantas dengan berbagai fasilitas seperti tunjangan hari raya, hak 
cuti, hak pengobatan,  dan hal-hal lain yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan . 
pertikaian terjadi tatkala antara tuntutan keduanya tidak menemui suatu kata sepakat. 

Cara terbaik untuk menyelesaikan permasalahan dua kubu yang berbeda kepentingan  
tetapi saling ketergantungan ini adalah melalui cara compromise atau kompromi, yaitu 
masing-masing mengurangi tuntutannya untuk kata seapakat, sehingga perdamaian dapat 
dicapai. 

8) Konsiliasi (Conciliation) 
Pada umumnya, pihak-pihak yang berselisih masing-masing memiliki keinginan 

tertentu. Untuk mencapai perdamaian dapat dilakukan melalui konsiliasi, yakni 
mempertemukan  keinginan-keinginan pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan 
bersama. Misalnya untuk menyelesaikan pertikaian antara buruh dan pengusaha dibentuk 
adanya tim kerja yang terdiri dari perwakilan pihak buruh dan pengusaha serta wakil dari 
pemerintah, dalam hal ini departemen tenaga kerja untuk duduk bersama saling 
menyelesaikan permasalahan bersama, sehingga tercapai suatu kesepakatan damai. 

 
b) Kerjasama (Cooperation) 

Kerjasama merupakan merupakan proses sosial yang paling utama. Kerjasama adalah 
suatu usaha bersama antarpribadi, antarkelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan secara 
bersama-sama. 

Menurut Charles H. Cooley, kerjasama timbul apabila orang menyadari  mereka memiliki 
kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup 
pengetahuan dan pengendalian  diri terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-
kepentingan tersebut melalui kerjasama. Dengan demikian, dalam kerjasama terdapatnterdapat 
faktor penting yakni adanya kesadaran terhadap kepentingan-kepentingan dan adanya 
organisasi untuk mencapai kepentingan tersebut. 
Faktor-faktor yang menimbulkan kerjasama antara lain : 
1. Adanya ancama/rintangan dari luar. 
2. Untuk mencari keuntungan pribadi. 
3. Untuk menolong orang lain. 
4. Adanya orientasi perseorangan. 
 
Bentuk-bentuk kerjasama antara lain : 
a. Join venture 

Indonesia adalah negara yang kaya sumberdaya alam. Akan tetapi, sumberdaya 
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manusia yang ada belum mampu mengelola kekayaan alam tersebut. Adapun di negara lain 
memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas yang mampu mengelola simber daya alam 
tersebut, maka terjalinlah kerjasama antar dua negara yang bertujuan mengelola sumber 
kekayaan alam, dimana indonesia menyediakan lahan alamnya untuk diekploitasi, sedangkan 
negara asing menyediakan tenaga ahli yang mengerjakan proyek eksploitasi alam tersebut. 

Kerjasama tersebut dikatagorikan  sebagai bentuk join venture yakni kerjasama dalam 
bentuk penguasaan proyek-proyek tertentu dengan perjanjian pembagian keuntungan 
menurut proporsi-proporsi tertentu. Join venture bukan hanyamelibatkan kerjasama antara 
negara, melainkan bisa juga beberapa perusahaan yang ada  di dalam negeri yang sama-sama 
mengusahakan suatu proyek secara patungan. 

b. Kerukunan/Gotong Royong 
Kerukunan atau gotong royong merupakan  bentuk kerjasama yang dilandasi rasa 

kesadaran yang tinggi sebagai anggota masyarakatuntuk bersama-sama membantu kesulitan 
orang lain secara iklas.  

Hal yang membedakan kerukunan/gotong royong dengan bentuk kerja sama lainnya 
dalah  bahwa dalam kerukunan/gotong royong dilandasi oleh rasa kesadaran   yang iklas 
sebagai mahluk sosial dan tanpa dilatarbelakangi oleh pamrih keuntungan material. 
Masyarakat masih tetap mempertahankan  nilai-nilai kerukunan/gotong royong melalui 
kegiatan kerja bakti. 

c. Bargaining  
Bargaining merupakan proses kerja sama dalam bentuk perjanjian pertukaran barang 

dan jasa antara dua organisasi/lembaga. Misalnya gedung sekolah di dekat pusat 
perbelanjaan memang sangat tidak mendukung kegiatan belajar mengajar, karena 
suasananya pasti bising dan siswa tertarik untuk menghabiskan waktu luangnya di pusat-
pusat perbelanjaan. Maka kebijaksanaan pun muncul, sekolah dipindahkan keluar kota yang 
keadaanya relatif sepi, jauh dari kebisingan sehingga cocok untuk bekajar. Adapun areal 
berdirinya gedung sekolah akan dibangun mall, sehingga terjadilah tukar giling antara 
pengusaha mall dengan pemerintah. Pengusaha memperoleh tempat usaha yang strategis, 
sedangkan pemerintah memperoleh tempat yang sesuai untuk belajar. Proses tukar giling 
inilah sebagai contoh kerjasama yang disebut bergaining. 

d. Cooperation 
Cooperation merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan dengan cara menerima 

unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu 
organisasisebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas 
organisasi yang bersangkutan. Misalnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, 
pemerintah mengganti model kurikulum yang lama dengan menerapkan sistem kurikulum 
yang baru. 

e. Koalisi 
Pada masa mendekati pemilu, pada umumnya partai-partai politik saling berusaha 

untuk menggalang kekuatan agardapat merebut kemenangan. Salah satu upaya yang 
dilakukan untuk meraih kemenangan adalah dengan melakukan koalisi yakni 
menggabungkan dua organisasiatau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. 

 
c) Asimilasi 

Asimilasi adalah proses sosial yang tinbul apabila kelompok masyarakat dengan latar 
belakang kehidupan yang berbeda saling bergaul secara interaktif dalam jangka waktu yang 
lama. Akibat dari asimilasi adalah kebudayaan asli akan berubah sifat dan wujudnya 
membentuk kebudayaan baruyang merupakan penyatuan kebudayaan dan masyarakat dengan 
tidak membedakan antara masyarakat lama dengan masyarakat baru. Dalam proses asimilasi 
m,ereka mengidentifikasikan diri dengan kepentingan dan tujuan kelompok. Apabila ada 2 
kelompok mengadakan asimilasi, maka batas antar kelompok akan hilang. 
Syarat-syarat timbulnya asimilasi : 
1. Kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. 
2. Kelompok-kelompok manusia yang berbeda kebudayaan. 
3. Orang perorang sebagai kelompok saling bergaul dalam waktu yang lama. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi asimilasi antara lain : 
1. Toleransi. 
2. Kesempatan-kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi. 
3. Sikap menghargai orang asing dan kebudayaannya. 
4. Sikap terbuka dari orang yang berkuasab dalam masyarakat. 
5. Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 
6. Perkawinan campuran. 
7. Adanya musuh bersama dari luar. 
 

D. Proses Sosial Dissosiatif 
Hubungan sosial yang berakhir dengan permusuhan atau pertikaian merupakan salah satu 

bentuk hubungan dissosiatif. Proses dissosiatif disebut juga “opositional proceses”, yaitu proses sosial 
yang cenderung membawa kelompok ke arah perpecahan dan merenggangkan solidaritas kelompok. 
Proses dissosiatif ada 3 bentuk, yaitu persaingan, pertentangan, dan kontravensi. 
1. Persaingan/kompetisi 

Persaingan adalah proses sosial di mana individu atau kelompok-kelompok manusia yang 
bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu 
menjadi pusat perhatian umum tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. 

Persaingan mempunyai 2 tipe, yaitu persaingan yang bersifat pribadi dan yang bersifat 
kelompok. 
a) Persaingan bersifat pribadi (rivalry) 

Dalam sebuah organisasi sering terjadi persaingan yang bersifat pribadi baik secara terbuka 
maupun secara tersembunyi (diam-diam) untuk memperebutkan kedudukan tertentu. Demikian 
pula dilingkungan sekolah, setiap siswa bersaing ketat untuk meraih peringkat tertinggi dalam 
perolehan nilai rapor. 

Persaingan pribadi yang berlangsung secara sehat dapat meningkatkan motivasi seseorang 
untuk meraih prestasi semaksimal mungkin. Namun, jika persaingan dilakukan secara tidak 
sehat yang terjadi adalah permusuhan, sehingga hubungan sosial tidak harmonis. 

b) Persaingan bersifat kelompok 
Persaingan bukan hanya terjadi antarindividu melainkan bisa juga terjadi antarkelompok. 

Misalkan perusahaan-perusahaan sejenis saling bersaing untuk memperebutkan wilayah 
pemasaran seluas-luasnya. 

Terjadinya persaingan dalam kehidupan masyarakat akan mengakibatkan : 
1) Timbulnya solidaritas kelompok. 
2) Timbulnya perubahan sikap baik positif maupun negatif. 
3) Kerusakan atau hilangnya harta benda maupun nyawa jika terjadi benturan fisik. 
4) Terjadinya negosiasi di antara pihak-pihak yang bertikai. 
 

2. Pertentangan/konflik 
Persaingan yang semakin ketat dalam masyarakat menyebabkan munculnya pertentangan atau 

konflik, baik yang berlangsung antar individu m,aupun antar kelompok sosial. Pertentangan terjadi 
karena adanya perbedaan-perbedaan pada sikap pribadi, diantaranya adalah sebagai berikut. 
a) Perbedaan antar individu 

Sikap individu memiliki sifat khas yang berbeda dengan individu yang lainnya. Bahkan 
dalam satu keluarga sekandung pun tidak menutup kemungkinan terdapat perbedaan sifat atau 
karakter. Adanay perbedaan sifat inilah yang sering memicu terjadinya konfling atau 
pertentangan. Apalagi jika masing-masingmerasa paling benar dan tidalk ada yang mau 
mengalah. Perbedaan individu ini bisa menyangkut masalah perbedaan pandangan, prinsip, 
tujuan hidup, dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. 

b) Perbedaan antar kebudayaan 
Masing-masing suku bangsa atau kelompok masyarakat memiliki kebudayaan yang khas. 

Kebudayaan masyarakat pedesaan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Demikian pula 
kebudayaan daerah kota yang satudengan daerah kota yang lain. Perbedaan kebudayaan ini 
memungkinkan terjadinya pertentangan. Apalagi jika masing-masing kelompok sosial atau suku 
bangsa memiliki sikap chauvinisme yang kuat. Sikap chaivinisme adalah sikap mengagung-
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agungkan kebudayaan sendiri dan memandang rendah kebudayaan orang lain. Paham 
chauvinisme inilah yang mendorong munculnya solidaritas in group yang mengarah pada 
fanatisme kelompok. 

c) Perbedaan antar kepentingan 
Setiap individu atau kelompok sosial kadangkala memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 

Perbedaan kepentingan inilah yang memicu terjadinya pertentangan atau konvlik. Misalnya 
perbedaan kepentingan antara buruh dan majikan dalam hal upah. Jika buruh menginginkan 
upah yang tinggi, sedangkan pengusaha pada umumnya menghendaki upah yang relatif rendah 
untuk meningkatkan keuntungan. 

Benturan kepentingan dua kelompok sosial merupakan salah satu penyebab terjadinya 
pertentangan. 

d) Terjadinya perubahan sosial 
Perubahan yang cepat dalam kehidupan masyarakat akan menyebabkan pergeseran nilai-

nilai yang mengakibatkan guncangan-guncangan dalam masyarakat. Dengan adanya hal-hal baru, 
masyarakat akan terbelah menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang kontra maupun 
kelompok yang pro. Pada umumnya kelompok golongan tua cenderung akan mempertahankan 
nilai-nilai dan norma sosial yang sudah ada, sedangkan golongan muda cenderung meninggalkan 
nilai-niali dan norma lama diganti dengan nilai dan norma baru yang dianggap lebih mewakili 
aspirasi mereka. 

3. Kontravensi 
Kontravensi merupakan bentuk proses sosial yang berada diantara persaingan dan 

pertentamngan. Kontravensi menunjukan suatu sikap yang mengarah kepada ketidaksenagan. 
Bentuk-bentuk kontravensi anatara lain : 

a) Kontravensi intensif, misalnya penghasutan, desas-desus, dan mengecewakan pihak lain. 
b) Kontravensi rahsia, misalnya berkhianat, membuka rahasia orang lain dimuka umum. 
c) Kontravensi taktis, misalnya intimidasi, provokasi, membingungkan lawan, dan sebagainya. 
d) Kontravensi umum, misalnya mengacau pihak lain, berbuat kekerasan, dan sebagainya. 
e) Kontravensi sederhana, misalnya mencaci maki, memfitnah, dan sebagainya. 

 
Adapun tipe-tipe kontravensi meliputi : 

a) Kontravensi jenis kelamin, misalnya perbedaan pendapat anatar kaum perempuan dengan 
kaum laki-laki. 

b) Kontravensi parlementer, misalnya masalah kelompok mayoritas dengan minoritas. 
c) Kontravensi generasi masyarakat, misalnya perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda. 
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LET’S TO BE A SOLID TEAMWORK 
 
 

A. Pengertian 
Team work atau Kerja sama adalah sebuah sistem pekerjaan yang kerjakan oleh dua orang atau 

lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerja sama dalam tim kerja menjadi 
sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerja sama dalam tim 
kerja akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergisitas bagi individu-individu yang 
tergabung dalam kerja tim. Komunikasi akan berjalan baik dengan dilandasi kesadaran tanggung jawab 
tiap anggota.  

Kerja sama dilakukan oleh sebuah tim lebih efektif daripada kerja secara individual. Menurut 
West (2002), Telah banyak riset membuktikan bahwa kerja sama secara berkelompok mengarah pada 
efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hal ini sangat berbeda dengan kerja yang dilaksanakan oleh 
perorangan. 

Setiap tim maupun individu sangat berhubungan erat dengan kerja sama yang dibangun dengan 
kesadaran pencapaian prestasi dan kinerja. Dalam kerja sama akan muncul berbagai penyelesaian yang 
secara individu tidak terselesaikan. Keunggulan yang dapat diandalkan dalam kerja sama pada kerja tim 
adalah munculnya berbagai penyelesaian secara sinergi dari berbagai individu yang tergabung dalam 
kerja tim.  

Kontribusi tiap-tiap individu dapat menjadi sebuah kekuatan yang terintegrasi. Individu dikatakan 
bekerja sama jika upaya-upaya dari setiap individu tersebut secara sistematis terintegrasi untuk mencapai 
tujuan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama, kerja sama memberikan manfaat yang besar bagi 
kerja tim. Biasanya organisasi berbasis kerja tim memiliki struktur yang ramping. Oleh sebab itu, 
organisasi akan bisa merespons dengan cepat dan efektif lingkungan yang cepat berubah (West, 2002).   
Berikut poin-poin teamwork yang baik: 
1. Teamwork adalah kerjasama dlm tim yang biasanya dibentuk dari beragam divisi dan kepentingan. 
2. Sama-sama bekerja bukanlah teamwork, itu adalah kerja individual. 
3. Filosofi teamwork: ‘saya mengerjakan apa yang Anda tidak bisa dan Anda mengerjakan apa yang 

saya tidak bisa. 
4. Ketika berada dalam teamwork, segala ego pribadi, sektoral, deparmen harus disingkirkan. 
5. Dalam teamwork yang dikejar untuk dicapai adalah target bersama, bukan individual. 
6. Keragaman individu dalam teamwork memang sebuah nilai plus namun bisa menjadi minus jika 

tidak ada saling pengertian. 
7. Saling pengertian terhadap karakter masing-masing anggota team akan menjadi modal sukses 

bersama. 
8. Jika setiap orang bekerjasama via bidang masing-masing, target korporasi pasti akan segera 

terealisasi. 
9. Individu yang egois mengejar target pribadi akan menghambat keberhasilan team. Bayangkan jika si 

A mengejar target A & si B mengejar target B, lalu target bersama bermuara kemana? 
10. Keahlian masing-masing sungguh menjadi anugerah dalam teamwork yang akan mempercepat 

proses pencapaian target. 
11. Kendalikan ego dan emosi saat bersama agar pergesekan tidak berujung pada pemboikotan 

kerjasama. 
12. Dengan pemahaman yang tinggi soal karakter individu dalam team, realisasi target tidak perlu 

waktu yang lama. 
13. Ingatlah selalu bahwa: ‘teamwork makes the dream work’. 

 
B. Karakteristik Tim Yang Unggul 

Memiliki tim yang unggul merupakan salah satu aset lembaga yang dapat membuat lembaga 
tersebut bisa berkembang dengan baik guna mencapai tujuannya. Adapun karakteristik dari sebuah tim 
yang unggul antara lain: 
1. Kebersamaan Tujuan 

a) Adanya perasaan memiliki tujuan bersama 
b) Saling mengingatkan akan tujuan bersama 
c) Saling memotivasi untuk mencapai tujuan bersama 
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d) Keberhasilan dan kegagalan adalah tanggung jawab bersama 
e) Adanya kejelasan dan pemahaman peran anggota tim. 

2. Tanggung Jawab Bersama 
a) Pengambilan keputusan secara partisipatif 
b) Pengakuan atas keahlian/nilai tambah individu 
c) Kerjasama mengemban tanggung jawab 
d) Standar kinerja yang jelas 
e) Merayakan keberhasilan tim 
f) Tanggung jawab dan wewenang didistribusikan dengan jelas 
g) Anggota bertanggung jawab atas keberhasilan tim 

3. Kepemimpinan yang Memberdayakan 
a) Kepemimpinan yang bervariasi 
b) Peran kepemimpinan yang jelas dan dibagi 
c) Memungkinkan anggota mengembangkan potensi 
d) Menghargai kontribusi anggota 
e) Norma dan nilai-nilai disepakati bersama 
f) Memadukan potensi anggota menjadi tim yang solid 
g) Mengedepankan identitas tim 
h) Mendorong timbulnya rasa memiliki 
i) Mendorong pembelajaran kelompok 

4. Responsif 
a) Bermitra dengan tim lain 
b) Tidak kaku 
c) Terbuka kemungkinan menempuh risiko atau berbuat salah 
d) Koreksi diri/menilai kinerja sendiri 
e) Anggota merasa senang dengan hasil kerja 
f) Menerima gagasan lain yang berbeda 

5. Kreatif 
a) Saling memberdayakan 
b) Mendorong gagasan-gagasan baru/inovatif 
c) Penghargaan atas bakat kreatifitas individu 

6. Komunikatif 
a) Komunikasi berlangsung dengan baik 
b) Mendorong keterbukaan 
c) Menjalin komunikasi dengan pihak-pihak di luar tim 
d) Rapat terstruktur dengan agenda yang jelas 

7. Berfokus pada Tugas 
a) Menyeimbangkan beban kerja 
b) Berfokus pada mutu/kualitas 
c) Merumuskan tugas-tugas dengan jelas 
d) Menghargai kemampuan anggota 
e) Mendorong penguatan komitmen pada tugas 
f) Pemecahan Masalah 
g) Fokus pada isu, bukan orang 
h) Mendorong untuk saling mempercayai 
i) Pengambilan keputusan dengan proses yang jelas 
j) Konflik dikelola dengan baik 
k) Kebebasan mengungkapkan gagasan 
l) Kebebasan berbagi pendapat. 

 
C. Menjadi Anggota Tim Yang Bernilai 

Sekalipun pemimpin/ketua tim bertanggungjawab untuk menetapkan dan memantau kinerja tim, 
semua anggota bertanggungjawab atas keberhasilan atau kegagalan tim. Jika kita menjadi anggota dari 
suatu kelompok kerja atau tim maka kontribusi kita adalah menyelesaikan tugas dengan baik. Namun 
kontribusi kita sebagai anggota tim lebih dari sekedar menyelesaikan pekerjaan itu sendiri. Kita perlu 
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menyadari bahwa kita berinteraksi dengan anggota lainnya secara produktif. 
Rapat tim harus dipahami sebagai rapat kita dan karenanya kita juga bertanggung jawab penuh 

untuk membuatnya produktif. Setiap anggota tim memiliki tanggung jawab pribadi untuk membuat 
rapat itu berhasil. 

 
D. Cara Membangun Team Work 

Berikut ini adalah beberapa tips mengenai cara membangun teamwork :  
1. Tujuan yang jelas 

Pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan tujuan tim yang jelas. Tentukan tujuan dan 
harapan dalam tim secara spesifik. Untuk itu Anda harus melakukan rapat rutin dan mengatur pola 
komunikasi yang terbuka. 

2. Bangun kepercayaan 
Cara membangun kepercayaan dalam tim adalah dengan membuat mereka berani bicara untuk 

mengutarakan opini. Jangan langsung mematahkan pendapat seseorang, karena itu akan membuat 
mereka menahan diri untuk bicara. Ciptakan juga komunikasi timbal balik, sehingga anggota tim bisa 
saling memberi kritik tanpa terkesan menjatuhkan. 

3. Buat kegiatan untuk mendekatkan anggota tim 
Tak ada salahnya sesekali melakukan kegiatan yang bisa mendekatkan anggota tim. Melakukan 

makan siang atau makan malam bersama-sama tim secara rutin, merupakan contoh sederhana 
sebuah kegiatan yang bisa mendekatkan tim. Dengan bertemu di luar lingkungan kampus, sesama 
anggota tim bisa saling mengenal secara personal. 

4. Ciptakan sistem penghargaan 
Agar anggota tim merasa hasil kerja mereka dihargai adalah dengan membuat sistem reward 

(penghargaan). Siapa saja anggota tim yang berhasil menonjol, maka berilah penghargaan, bisa 
berupa insentif atau lainnya. Ciptakan kompetisi yang sehat di dalam tim, namun tetap fokus pada 
tujuan bersama. 

5. Kompetensi dalam anggota tim 
Teamwork bisa berhasil jika masing-masing anggota melakukan pekerjaan yang sesuai 

kompetensi mereka. Selalu komunikasikan mengenai tugas, kendala saat mengerjakan tugas, dan 
apakah mereka mampu mengerjakan. Jika ada anggota tim yang belum memiliki keahlian tertentu, 
apakah mungkin mendapatkannya melalui training atau pelatihan. 

6. Lakukan pemeriksaan secara rutin 
Secara rutin, lakukan pengukuran dan pemeriksaan hasil kerja setiap anggota tim. Pemeriksaan 

rutin ini untuk bisa mengetahui perkembangan pekerjaan, kesulitan yang dialami, atau bisa saja ada 
perubahan yang perlu dilakukan di tengah jalan untuk bisa mencapai tujuan. 

 
 
 

 


