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Aktifitas dan Diskusi: Permasalahan dan solusi potensi permasalahan di dalam 
komunitas. 

 
Topik # 1: Permasalahan dan hambatan yang ditemui komunitas.     

 Tanyai peserta apa arti “komunitas” bagi mereka dan identifikasikan 
permasalahan utama dalam komunitas mereka (keuangan, usaha, hubungan, 
dll). 

 Dorong mereka untuk memberikan contoh praktis yang dapat dimengerti rekan 
peserta lainnya.  

 Tuliskan kata-kata yang berhubungan dengan komunitas yang sama-sama 
dimengerti oleh para peserta, misalnya, orang, lingkungan, kesamaan 
keyakinan, profesi/matapencaharian yang sama, sumberdaya bersama, dll. 

 Kumpulkan informasi yang diberikan, lalu bahas arti “komunitas” berdasarkan 
batasan-batasan yang umum, apa yang membentuk komunitas, karakteristik, 
serta batas-batasnya.  

 
Potensi permasalahan: 

1. Tidak adanya pengorganisasian dan dukungan dalam komunitas. 
2. Tidak adanya kesadaran akan masalah-masalah penting seperti penggunaan 

alat penangkap ikan yang merusak 
 

Topik # 2 : Identifikasi solusi yang mungkin atas masalah dan hambatan yang 
ditemukan. 

 Selain itu, mintalah solusi yang mungkin dari peserta atas permasalahan dan 
hambatan yang ditemukan. 

 Sekali lagi, tulis jawaban mereka di papantulis. 
 Jawaban hanya dapat dikumpulkan dalam konteks sebagai berikut: 

 
Solusi potensial: 

1. Pengorganisasian Komunitas atau Pembentukan Kelompok: struktur organisasi 
baik formal ataupun non-formal harus jelas bagi orang-orang di dalam 
komunitas. Tujuan dan tindakan kelompok yang akan diambil harus 
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Tahap-tahap Perkembangan Kelompok 
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menetapkan organisasi macam apa yang dibutuhkan, misalnya, tradisional atau 
informal. 

2. Pendidikan: meningkatkan kesadaran dan memperdalam pemahaman orang-
orang akan isu-isu atau permasalahan nyata; menjadikan orang pengambil 
keputusan yang lebih baik dalam mengatasi masalah mereka; dan secara 
kolektif menjawab kebutuhan mereka. Pendidikan dapat dilakukan lewat 
pelatihan, seminar, konferensi, perjalanan studi, dll. 

 
Kesimpulan latihan: 

 Menekankan bahwa semua ini adalah proses yang saling berkaitan dalam 
komunitas. 

 Penting melakukan analisis komunitas sebelum mendirikan sebuah koperasi. 
Mustahil mengorganisir kelompok yang efektif jika orang-orang tidak 
menyadari permasalahan atau isu-isu yang menghadang mereka. 

 Orang yang ingin menjadi anggota koperasi wajib ikut serta dalam sesi formal 
tentang konsep koperasi, sifatnya, falsafahnya, prakteknya, peranannya, 
tugasnya, dan lain sebagainya. 

 Segera setelah semua informasi ini diberikan kepadanya, calon anggota dapat 
memutuskan untuk bergabung dengan koperasi. Ia kini siap menjawab YA 
untuk pertanyaan berikut: 

 
o Apakah koperasi jawaban kebutuhan Anda? 
o Sebagai pribadi, dapatkah saya menjadi anggota yang baik? 
o Apakah koperasi sebuah sarana lewat mana seseorang dapat membantu 

dirinya sendiri dan orang lain memperoleh kehidupan yang lebih baik dan 
mantap? 

 

 
 
PROSES PERKEMBANGAN KELOMPOK 
 
Proses pembentukan sebuah kelompok menyebabkan perubahan perilaku dan tindak-
tanduk di antara anggota perorangan.  
 
Kelompok diatur untuk alasan yang berbeda: beberapa kelompok, seperti koperasi, 
didirikan untuk memenuhi tugas-tugas tertentu; kelompok lain didirikan untuk tujuan 
kemasyarakatan (misalnya, panitia perayaan kota); sementara sebagian lain didirikan 
untuk keperluan relijius. Kita sering mendengar orang berkata,” Jangan terlalu serius 
bekerja; kita perlu menikmati kebersamaan ini.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa 
sebagian orang melihat tujuan kelompok sebagai penyelesaian suatu tugas secara cepat 
dan profesional, sedangkan yang lain melihat tujuan kelompok sebagai cara menikmati 
suatu kebersamaan.   
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Penelitian tentang kelompok mengungkap bahwa semua kelompok yang efektif 
mempunyai kedua unsur berikut:  
 

• Aspek pekerjaan, atau tugas yang harus diselesaikan dan 
• Aspek manusiawi, atau hubungan antar pribadi 

 
Peran yang dapat dimainkan anggota kelompok 
 

• Berkontribusi: menyampaikan gagasan baru untuk meraih sasaran. 
• Mencari informasi: melontarkan pertanyaan untuk memperjelas fakta atau 

perasaan. 
• Memberi informasi: menawarkan informasi yang berhubungan dengan tugas. 
• Meringkas: mengukur kemajuan kelompok dalam mencapai sasaran mereka 
• Menetapkan standar: mengungkapkan gagasan tentang kualitas pekerjaan. 

 
Fungsi yang langsung berhubungan dengan hubungan personal di dalam kelompok 

• Mendukung:  mendorong orang lain berpartisipasi, memuji anggota lain 
• Berkompromi: menjembatani perbedaan pendapat dan mendamaikan perseteruan 

untuk meredakan ketegangan. 
• Mengamati:  mengamati cara anggota bekerja dan menggunakan informasi untuk 

memperbaiki hubungan atau efisiensi 
• Memastikan keikutsertaan: mendorong komunikasi antar anggota dan memberi 

setiap orang kesempatan berperan serta. 
• Meredakan ketegangan:  berusaha mengurangi ketegangan dengan humor atau 

pernyataan lain yang  sesuai. 
 
Tahap-tahap Kehidupan suatu Kelompok 
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Tahap 1: Anggota kelompok mengandalkan pemimpin (atau 
siapapun yang dianggap pemimpin) untuk membimbing mereka. 
Anggota wajib mengetahui tugas-tugas, dan pemimpin wajib 
menetapkan tujuan. 
 

Tahap 2:  Kelompok mengalami pertentangan yang muncul akibat 
perbedaan pendapat tentang cara terbaik menyelesaikan 
pekerjaan. Tugas utama pada tahapan ini adalah mencari jawaban 
atas pertanyaan berikut:  

• Siapa bertanggungjawab atas apa? 
• Bagaimana cara kita mencapai sasaran kita? 
• Prosedur apa yang harus kita ikuti? 
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Tahap 3: Anggota kelompok bersatu setelah menyelesaikan pertentangan tersebut. 
Mereka merasa sebagai bagian kelompok tersebut dan dapat membantu anggota 
lain menyelesaikan pekerjaan. Mereka saling berbagi gagasan, informasi, dan 
perasaan. Tahap ini yang paling menyenangkan, karena tugas dan kebutuhan antar 
pribadi terpenuhi. 

 
Tahap 4: Anggota saling tergantung satu sama lain, artinya mereka dapat bekerja dalam 

subkelompok, sebagai kelompok lengkap, atau secara individu. Ada komitmen kuat 
untuk menyelesaikan tugas dan memecahkan permasalahan. Anggota saling 
mendukung satu sama lain. Adalah tantangan bagi kelompok manapun untuk 
sampai pada tahap ini, kebanyakan kelompok gagal.   

 

Kelompok tertentu mungkin melewati sebuah tahapan dengan cepat atau tetap pada satu 
tahap setelah beberapa waktu. Beberapa kelompok juga dapat mundur ke tahapan semula, 
tergantung pada cara anggota menanggapi sebuah tugas dan anggota lainnya. 

 
Anggota perorangan tumbuh sama seperti kelompoknya. Kelompok tersebut adalah 
sebuah lingkungan belajar bagi anggota yang bersangkutan, karena ia adalah bagian aktif 
dalam kehidupan dan aktifitas kelompok tersebut. Anggota kelompok melewati tahap 
perkembangan yang sama dengan kelompoknya.  

 
Jika kelompok menciptakan atmosfir yang positif bagi individu tersebut, anggota akan 
bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Mereka akan saling membantu satu sama 
lain, dan, oleh karenanya, kelompok itu sendiri secara keseluruhan dari satu tahap 
perkembangan ke tahap selanjutnya. Tantangan yang dihadapi suatu kelompok adalah 
mencapai keseimbangan yang tepat antara fungsi tugas dan kemanusiaan sehingga 
tercipta transisi yang mulus antar tahapan.1

  

 
 

 

                                                 
1 Training Manual on the Transfer of Technology Among Rural Women (Panduan Pelatihan Tentang Alih Teknologi Antar Wanita Desa), Komisi 
Ekoomi dan Sosial PBB Untuk Asia dan Pacific 
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