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 Tujuan Khusus pelajaran  

Di akhir unit pelajaran ini kita   diharapkan bisa: 

• menjelaskan tahap-tahap pengembangan tim dan proses pembentukan tim; 

• menjelaskan pentingnya kerja tim dalam organisasi dan perusahaan 
menggunakan pendekatan partisipatif; 

• menganalisa hubungan antara Total Quality Management (TQM) dengan kerja 
tim; 

• menjelaskan klasifikasi Belbin tentang peranan kerja tim; 

• mengidentifikasi karakteristik  mutu tim. 
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1 Pendahuluan 

Dimanakah dan akan kemanakah kita? 

Dalam Unit Pelajaran ini kita akan berhubungan dengan kerja tim sebagai komponen 
utama program TQM yang efektif. Saat filosofi organisasi dibuat, pesan jelasnya adalah 
bahwa semua orang merupakan bagian dari komitmen organisasi pada peningkatan 
tanpa akhir.  Top manajemen dan semua orang harus mempelajari filosofi baru tersebut 
dan harus terlibat dalam petualangan mutu  . Yang dibutuhkan oleh organisasi adalah 
orang-orang yang mengalami peningkatan lewat pendidikan, mau dan mampu 
mengembangkan budaya mutu berdasarkan tim. 

Unit pelajaran ini dibagi menjadi tiga bagian. Pada bagian pertama kita akan 
mengedepankan empat tahap pengembangan tim yang terdiri dari pembentukan, 
mencurahkan gagasan, penormaan (pembentukan norma) dan bekerja dan menjelaskan 
masing-masing tahap tersebut dengan menekankan pada proses pembentukan tim. 

Pada bagian kedua unit pelajaran ini, kita akan mengedepankan konsep kolaborasi dan 
kerjasama yang menjadi dasar pembentukan kelompok kerja yang efektif, menekankan 
pada hubungan antara manajemen mutu keseluruhan dan kerja tim, yang secara 
khusus mendalami kegunaan peran tim dan manajemen tim serta peran, fungsi dan 
karakteristik tim-tim yang berbeda yang bisa dikelompokkan menjadi tiga karakteristik 
utama: berorientasi pada tindakan, berorientasi pada masyarakat dan serebral 
(berhubungan dengan otak). 

Dalam kesimpulan sekaligus bagian ketiga unit ini, kita akan menganalisa karakteristik 
mutu tim, alasan-alasan untuk terus bekerja bersama dengan rekan satu tim dan 
menyelesaikan konflik dalam kelompok kerja sambil menitik beratkan pada pentingnya 
pemahaman karakteristik tim. 
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2 Pengembangan tim kerja 

Baik di dalam kelas maupun di tempat kerja, butuh waktu untuk membuat tim bersatu. 
Ada proses pengembangan alami yang harus dilalui oleh tiap tim.  Memperhatikan 
evolusi (perubahan) ini berguna sehingga sebagai anggota tim kita   bisa 
mempersiapkan diri untuk bekerja dengan efektif dalam tim tersebut. 

Gambar di bawah ini menggambarkan keempat tahapan yang dialui oleh tim.  Setelah 
itu, kita akan diperkenalkan pada karakteristik keempat tahapan tersebut dan 
bagaimana cara mengatur peran anda dalam tiap tahapan. 

2.1 Tahapan-tahapan pengembangan tim 

 

forming 

 

storming 

 

norming 

 

performing 

 

Tahap Satu: Forming / Pembentukan 

Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen 
individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan.  Situasi intinya adalah situasi 
yang tidak aman dan berhati-hati, dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif, misalnya 
sikap aktif terlihat saat mencari peran dalam kelompok. Penghargaan terhadap peran ini 
yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran 
seseorang dan penerimaan terhadapnya dalam kelompok itu.  Tahap ini mencakup 
pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal (antar anggota kelompok) 
dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. 

Pengujian hubungan interpersonal adalah 
pembangunan hubungan ketergantungan pada 
pemimpin atau anggota lain dalam kelompok  
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Tahap Dua: Storming stage / Tahap Curah Gagasan  

Setelah tim bekerja bersama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan 
meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap Curah Gagasan.  Ini adalah 
tahap yang sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan 
pengembangan kelompok. 

Tahap Curah Gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut: 

• Para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya 

• Ketidak-sabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat 
sedikitnya kemajuan yang dicapai 

• Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal ini akan 
mengganggu 

• Akan muncul ketidak-sepakatan umum tentang proses, tugas dan tujuan 
keseluruhan tim tersebut. 

Tahap Tiga: Norming / Penormaan 

Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah 
mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentuan norma, tahap dimana mereka 
bertanya, “Hei, apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan tugas kita?”  Setelah 
melewati kesopanan dan kegugupan tahap Pembentukan dan mengatasi masalah di 
tahap Curah Gagasan, tim akan menginginkan pengkajian ulang tentang kemajuan dan 
fungsi yang mereka kerjakan. Karena anggota tim telah belajar mengatasi perbedaan 
diantara mereka dan konflik emosional sudah diredam, mereka akan punya lebih 
banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka.  

Para anggota kelompok mencari konsensus.  Penggabungan pendapat dan masukan dari 
tiap individu mulai terjadi.  Akhirnya, perbedaan-perbedaan antar individu diterima dan 
aturan baru untuk bekerja mulai disusun. 

Tahap Norming / Penormaan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut: 

• Aturan dasar dan prosedur formal yang kemungkinan terlewatkan di awal 
sekarang mulai dianggap lebih serius.  

• Tim tersebut akan menginginkan lebih banyak pembahasan tentang hal-hal 
ini, waktu yang digunakan untuk memunculkan ide akan lebih sedikit, dan 

• Lebih banyak dihabiskan untuk pengambilan keputusan  

• Para anggota akan ingin membatasi agenda item-item yang harus difokuskan 
dengan topik-topik spesifik 

• Sub kelompok mungkin dibentuk untuk maju lebih cepat  
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• Konflik-konflik dimunculkan dan dipecahkan 

 Tahap Empat: Performing / Bekerja—Tahap Aksi 

Pembentukan, Curah gagasan, Penormaan dan kemudian Bekerja, tahap akhir dalam 
pengembangan tim.  Tim yang bekerja adalah tim unit yang sangat efektif dalam 
memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa 
mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. 

Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa 
beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah 
disetujui dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah 
dibangun. 

Sebuah tim dalam tahap bekerja akan: 

• Bersikap produktif: tugas-tugas akan diselesaikan, dan tim akan mencari 
lebih banyak hal untuk dilakukan 

• Bersikap proaktif, dan tidak selalu menunggu arahan dari pihak manajemen 

• Menunjukkan kesetiaan pada kelompok, dan menghargai perselisihan pribadi. 

• Mendorong pelajaran dan perkembangan personal 

• Peduli pada kesejahteraan dan perkembangan anggota tim 

2.2 Proses pembentukan tim 

Perkembangan melalui keempat tahap itu terjadi dengan jangka waktu yang berbeda 
untuk tim yang berbeda dan bisa terjadi sangat cepat atau sangat lambat.  Ada tim 
yang tidak mengalami kemajuan, apalagi saat terjadi pergantian personel. 

Durasi dan intensitas tahap-tahap ini bervariasi dari satu tim ke tim lainnya.  Mungkin 
membutuhkan waktu bulanan bagi sebuah tim untuk mencapai tahap bekerja, 
sementara tim lainnya hanya butuh waktu beberapa minggu saja. Dengan mengetahui 
bahwa hal ini adalah hal yang wajar untuk dilalui oleh tim, maka akan membantu tim 
kita dalam memahami dan mengantisipasi proses tersebut, dan mengambil tindakan 
untuk membangun hubungan kerja yang lebih produktif.  

Per
asa
an 

ang
got

a 
mu

ngki

...Proses pembentukan tim seperti naik roller coaster: 
Kemajuan yang dicapai seringnya harus melalui 
proses naik, stabil, lalu turun lagi 
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n berubah-ubah dari tertarik dan bersemangat, saat proyek dimulai; ke terdorong, saat 
mengumpulkan data dan informasi yang berguna; ke frustasi, saat tim membentur 
tembok dan harus menyusun rencana baru. 

Komunikasi yang baik adalah komponen yang bisa membantu tim melaju menuju 
keberhasilan penyelesaian proyek tim.  Rekan setim harus sering ditemui dan terlibat 
dalam komunikasi terbuka.  Norma-norma (aturan dasar tim tersebut) harus dibangun 
sejak awal dan kemudian dikaji ulang dan diperbaiki pada saat-saat tertentu.  Buatlah 
pembedaan kerja tiap individu untuk tim dengan membuat usaha untuk menggunakan 
bakat unik tiap anggota tim yang berbeda-beda.  Memahami apa yang diharapkan dan 
diikuti dengan menjadi bisa diandalkan.  Kegagalan seorang anggota tim untuk 
melaksanakan tugasnya dan memainkan perannya sering kali menjatuhkan tim tersebut 
karena anggota tim yang lain kadang mengabaikan tugasnya untuk menutupi 
kegagalannya. Disisi lain, pengorbanan pribadi untuk tim akan dikenali dan 
menghasilkan kepercayaan dan dukungan jika dibutuhkan 

Sekarang kerjakan tugas kelompok QU 2.5 AS 1/5 “Banyak 
kesamaan?” yang bisa ditemukan di Bagian Tugas di akhir Unit 
Pelajaran ini. Harap diingat, silahkanmengikuti catatan panduan 
yang berhubungan dengan Pelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio 
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3 Kerja tim 

Perkembangan kelompok kerja dalam organisasi berkaitan dengan bukti bahwa 
organisasi tersebut jauh lebih efektif jika diatur dalam cara yang partisipatif.  Para 
pekerja perlu dilibatkan dalam proses pembuatan keputusan, yang hasilnya akan 
berdampak pada mereka.  Keterlibatan pekerja tidak hanya mempengaruhi perasaan 
puas mereka, tapi juga membantu memastikan bahwa implementasinya bisa berjalan 
lebih mulus dibanding jika partisipasi mereka sangat sedikit atau tidak ada sama sekali. 

3.1 Bekerja sama dengan yang lainnya 

Organisasi adalah sekelompok individu yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan 
bersama dengan bekerja sama dan membagi tugas diantara mereka. 

Oran
g 

yang 
berh
asil 

selal
u 

mau 
menerima bantuan dari orang lain dalam bentuk saran, kritik, atau yang lainnya dalam 
menyelesaikan sebuah tugas.  Orang yang berhasil juga selalu mau memberikan 
bantuan dalam bentuk ide dan saran. 

Kolaborasi vs. Kerjasama 

Meskipun dalam bahasa sehari-hari kita menggunakan kedua istilah ini dengan maksud 
yang sama, disini bisa dibedakan.  Kolaborasi (=bekerja bersama) berarti membagi 
kerja, mungkin melakukan satu hal dengan paralel (bersama-sama mengerjakan satu 
hal tertentu).  Kerja sama (= bersama-sama bekerja) lebih berarti melakukan pekerjaan 
yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama.  Dalam tim manapun, tiap anggota 
tim mengerjakan pekerjaan tertentu, yang semuanya diperlukan untuk mencapai tujuan 
bersama. 

3.2 Kelompok kerja 

Kelompok kerja adalah hal mendasar dalam sejarah manusia dan masyarakat, karena 
ini merupakan cara yang paling masuk akal untuk melakukan tugas yang terlalu besar 
untuk dikerjakan sendiri (misalnya, di masa lalu, menangkap mammoth!).  Sekarang, 
kelompok kerja semakin menjadi fakta dalam kehidupan organisasi.  Saat ini, kita 
menemukan kelompok kerja yang relatif permanen di tempat kerja, seperti departemen, 
dewan perwakilan, dan kelompok kerja yang dibangun dengan basis sementara, 
misalnya tim untuk proyek tertentu dan komite pemecahan masalah. Ada banyak 
kelompok tidak resmi atau kelompok sosial juga didalam organisasi kerja.  

Untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan,
seseorang harus menyelesaikan tugas individunya.
Jarang sekali ada yang bisa menyelesaikan tugas
individunya tanpa bantuan dari anggota yang lain;
maka, tiap pekerja harus memberi dan menerima
bantuan. 
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... bekerja di sebagian besar organisasi saat ini berarti bekerja 
dalam kelompok.  Untuk menjadi manajer yang efektif, perlu 
mengetahui pentingnya bekerja melalui dan dalam kelompok. 

 

Alasan kenapa organisasi semakin mengandalkan metode operasi berdasarkan 
kelompok, karena kerumitan alami kegiatan organisasi. Sangat tidak mungkin seorang 
individu mengatasi, dengan memuaskan, banyak masalah dan keputusan bisnis yang 
harus di pecahkan.  Orang-orang perlu bekerja dalam kelompok untuk menggabungkan 
pengetahuan dan kemampuan mereka untuk memecahkan masalah yang kompleks dan 
membutuhkan sejumlah kemampuan. 

Bagi para pegawai yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil melalui kelompok 
kerja, implikasinya jelas.  Mereka memiliki tanggung jawab pada organisasi mereka, 
dan pada diri mereka sendiri, untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman 
mereka tentang kelompok, untuk bekerja dengan tingkat kemampuan yang dibutuhkan 
untuk mendorong kelompok kerja dan menjadi lebih efektif. Semua orang perlu 
mengembangkan kemampuan mereka berpartisipasi dalam kelompok, yang 
memungkinkan mereka bekerja dengan efektif sebagai anggota kelompok kerja. 

Kelompok kerja dan manajer. 

Kelompok kerja semakin menjadi fakta kehidupan organisasi karena: 

• Masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut menjadi semakin 
kompleks dan membutuhkan gabungan pengetahuan, kemampuan dan sikap, 
dengan kata lain kompetensi kelompok kerja untuk mengatasi masalah dengan 
memuaskan. 

• Meyakini nilai-nilai, kebutuhan dan pendekatan partisipatif pada manajemen. 

Manajer harus bekerja: 

• melalui kelompok dalam peran sebagai pemimpin dan 

• dalam kelompok sebagai anggota 

Semua pekerja harus: 

• meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kelompok bekerja; 

• mengembangkan kemampuan untuk membantu membuat kelompok jadi lebih 
efektif; 

• mengembangkan kemampuan untuk menjadi anggota kelompok yang efektif. 

Sekarang kerjakan tugas kelompok QU 2.5 AS 2/5 “apakah kita  
seorang anggota tim yang partisipatif?”  yang bisa ditemukan di 
akhir Unit Pembelajaran. Harap diingat, silahkanmengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pelajaran Jurnal dan 
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Bukti Portofolio 

3.3 TQM dan kerja tim 

TQM merupakan perbaikan dari cara tradisional melakukan bisnis. Teknik ini sudah 
terbukti bisa menjamin kemampuan bertahan dalam kompetisi tingkat dunia.  Hanya 
dengan mengubah tindakan manajemenlah budaya dan aksi keseluruhan organisasi 
diubah.  TQM adalah yang paling masuk akal. 

Dengan menganalisis ketiga kata, kita mendapatkan hasil: 

• Total—perubahan keseluruhan; 

• Quality—tingkat tanggapan pelanggan terhadap barang atau jasa yang dibeli. 

• Management—tindakan, seni, atau bagaimana mengatasi, mengontrol, 
mengarahkan, dsb 

 ...Maka, TQM adalah seni mengatur keseluruhan 
tanggapan terhadap pemenuhan harapan yang 

diberikan. 

Untuk berhasil dalam bisnis, kerja tim adalah elemen utama TQM. Dengan penggunaan 
tim, perusahaan bisa mendapatkan solusi yang lebih baik dan dengan lebih cepat untuk 
mengatasi masalah yang muncul. Tim juga memberikan peningkatan proses dan operasi 
yang lebih permanen.  Dalam tim, orang-orang merasa lebih nyaman mengemukakan 
masalah yang mungkin terjadi, dan bisa mendapat bantuan dari pekerja lainnya dan 
menemukan solusi serta menerapkannya. 

Kerja tim adalah salah satu konsep utama manajemen baru dan kerja tim ini dititik-
beratkan pada prinsip dasar: tidak ada yang sempurna termasuk pemimpin tim dan 
semua orang bisa ditingkatkan kemampuannya. 

Tiap tim bisnis, dan tiap individu memiliki empat atau lima tindakan penting untuk 
mendukung prioritas. Saat rangkaian tujuan dan tindakan spesifik diturunkan dari pucuk 
pimpinan ke setiap departemen/bagian sampai akhirnya ke setiap individu, mereka tahu 
pasti apa yang harus mereka capai dan masing-masing terlibat dalam memutuskan 
peran dan bagiannya sendiri. 

Jika mutu benar-benar didorong untuk terus dan terus meningkat, kelompok kerja bisa 
mengatur sendiri sehingga mengarah pada kebutuhan manajer yang lebih sedikit dan 
mengubah gaya organisasi atau perusahaan yang lebih horizotal. 

Semakin banyak jumlah anggota tim, semakin besar pula jumlah kemungkinan 
hubungan yang menyebabkan semakin besarnya kemungkinan seseorang memiliki 
bantuan dari hubungan tersebut, sehingga semakin memuaskan pula hasil penyelesaian 
tugas yang memiliki kerumitan tertentu itu. 
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Maka, kita   bisa mengatur organisasi atau perusahaan tanpa perlu mengatur prinsip 
kerja tim, mengatur unit dasar tim dan mengatur panduan/prosedur untuk mencapai 
tujuan bersama. 

Apa yang dipelajari oleh anggota tim dari anggota lain, dan apa yang dipelajari tim dari 
tim lain? Tim-tim yang ada bisa saling bertukar ide dan contoh untuk meningkatkan 
performa/kinerja tim dan individu di dalamnya. 

Bentuk dasar kerja tim adalah alat yang sangat berguna dalam bisnis dewasa ini, tidak 
ada alternatif keberhasilan. Dengan mendorong sistem dan struktur manajemen 
terdesentralisasi, berorientasi pada mutu  , berbasiskan produk, dan berdasarkan tim, 
kerja tim telah mendapatkan konsep yang lebih luas—konsep dimana keseluruhan 
perusahaan ingin bekerja sebagai sebuah tim kolektif yang lebih besar, dengan tiap 
unsurnya bekerja bahu-membahu untuk mencapai tujuan bersama. 

Sekarang kerjakan tugas kelompok QU 2.5 AS.3/5 “tim 
pengantar” yang bisa ditemukan di Bagian Tugas di akhir Unit 
Pelajaran ini. Harap diingat, silahkanmengikuti catatan panduan 
yang berhubungan dengan Pelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 

 

3.4 Peran Tim 

Kegunaan peran tim 

Peran tim membantu kita melihat rentang isu-isu penting yang dihadapi oleh tim yang 
efektif.  Kita semua cenderung kuat sebagai individu di beberapa peran dan kurang 
mampu di beberapa peran lain. Tidak ada peran tim yang lebih baik atau lebih penting 
dari peran lain. Masalahnya adalah apakah tim mendapatkan input dari sejumlah besar 
peran yang ada, dan apakah profil umum tim sesuai dengan kebutuhan untuk 
mengerjakan tugas tersebut, atau tidak. 

 “Orang-orang yang berguna yang harus dimiliki sebuah tim adalah orang-orang yang 
memiliki kelebihan atau karakteristik yang memenuhi kebutuhan tanpa menggandakan 
yang sudah ada.  Tim adalah masalah keseimbangan.  Yang dibutuhkan bukanlah 
individu yang sangat seimbang, melainkan individu yang menyeimbangkan individu-
individu lain dalam kelompok. Dengan demikian, kelemahan tiap individu bisa ditekan 
dan kelebihannya bisa digunakan dengan maksimal.” 

Source:  R. Meredith Belbin, Management Teams: Why They Succeed or Fail (2nd 
edition, 2004). 

Tim terbaik tersusun dari orang-orang yang memiliki berbagai peran dalam tim.  Peran 
tim adalah salah satu aspek keberagaman tim yang melengkapi keberagaman lain 
seperti gender, budaya dan bahasa. Ada penelitian penting yang mengkonfirmasi bahwa 
tim heterogen atau beragam yang diatur dengan baik dan menerima serta 
memanfaatkan keberagaman jauh lebih baik dari tim yang homogen.  Peran manajer 
adalah untuk memobilisasi keberagaman dan membantu tim memanfaatkannya dan 
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menggali cara baru untuk bekerja serta memunculkan ide dan memecahkan masalah. 

Ada sejumlah klasifikasi peran tim, tapi salah satu yang paling terkenal dan banyak 
digunakan adalah klasifikasi Dr Meredith Belbin. 

Apa peran tim itu? 

Peran tim sebagiamana definisi Dr Meredith Belbin adalah: 

 “Kecenderungan untuk bersikap, berkontribusi, dan saling terkait dengan orang lain 
dengan cara tertentu.” 

Definisi peran tim Belbin menjelaskan satu pola perilaku yang mencirikan (menjadi 
karakter) perilaku seseorang dalam hubungannya dengan orang lain dalam 
memfasilitasi kemajuan sebuah tim. 

Nilai teori peran tim ada dalam kemampuannya untuk memungkinkan seorang individu 
atau sebuah tim mengambil keuntungan dari pengetahuan diri dan menyesuaikan diri 
dengan tuntutan yang dibuat oleh situasi eksternal. 

Jumlah ideal untuk tim manajemen bervariasi sesuai situasi yang membutuhkannya—
meskipun, jika kita menyimpulkan dari klasifikasi peran tim Belbin, kita akan 
mendapatkan tujuh tim.  Ketujuh peran tersebut adalah: 

• plant 

• coordinator 

• monitor evaluator  

• implementer  

• completer finisher 

• resource investigator  

• shaper 

• team worker 

• specialist 

Sebenarnya, jika kita bisa mengaturnya, kita bisa membuat tim dengan orang yang 
lebih sedikit, karena satu orang bisa memegang dua peran (atau bahkan tiga peran). 
Meskipun tujuan utama adalah bahwa semua fungsi harus diisi oleh seseorang. Sebagai 
catatan bahwa fungsi tidak termasuk dalam ‘leader’. Tim perlu seorang leader, tetapi 
tidak berarti (karena dalam praktek sering terjadi) membatalkan semua tujuh fungsi 
kepada satu orang. Itu merupakan peniadaan tim kerja yang benar. Sebagian besar 
peran kepemimpinan adalah meyakinkan bahwa semua fungsi yang diperlukan akan 
dilatih secara baik, dan mengajak mereka bersama-sama, maka tim akan berfungsi 
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dengan benar karena satu unit. 

Sekarang, mari menganalisa lebih dalam tiap peran yang disebutkan dalam klasifikasi 
diatas: 

3.4.1 Plant 

Karakter 

Penggagas dan pendiri kelompok biasanya sangat kreatif. Orang-orang ini menyediakan 
bibit dan pemikiran yang akan memunculkan perkembangan besar.  Biasanya mereka 
lebih suka beroperasi sendirian di tempat yang jauh dari anggota lain dalam 
kelompoknya, menggunakan imajinasi mereka dan sering kali bekerja dengan cara yang 
ortodoks.  Mereka cenderung tertutup dan bereaksi keras terhadap kritik dan pujian.  
Ide-ide mereka sering bersifat radikal dan kurang memiliki batasan praktis. Mereka 
tidak tergantung pada orang lain, pintar dan orisinil, mungkin lemah dalam 
berkomunikasi dengan orang lain yang tidak sepemikiran. 

Fungsi  

Fungsi utama adalah untuk menghasilkan proposal baru dan memecahkan masalah 
yang kompleks.  sering dibutuhkan di tahap awal sebuah proyek atau saat proyek 
tersebut mandeg. Biasanya menegaskan bahwa dirinya adalah pendiri sebuah 
perusahaan atau sebagai pemilik ide awal sebuah produk. Terlalu banyak di satu 
perusahaan bisa tidak produktif, karena mereka cenderung menghabiskan waktunya 
untuk memaksakan ide mereka sendiri dan melibatkan yang lainnya dalam perselisihan. 

3.4.2 Coordinator 

Karakter 

Ciri seorang Koordinator yang mudah dilihat adalah kemampuan mereka untuk 
menyuruh orang-orang bekerja mencapai tujuan bersama.  Dewasa, dipercaya dan 
percaya diri, mereka bisa melakukan ini dengan siap. Dalam hubungan antar personal 
mereka cepat tanggap dengan bakat individu dan cepat menggunakannya untuk 
mencapai tujuan kelompok.  Meskipun Koordinator tidak selalu yang terpintar dalam 
tim, mereka memiliki pandangan yang luas dan mendunia dan umumnya dihormati. 

Function 

Ditempatkan dengan tepat jika diminta bertanggung jawab di dalam tim yang terdiri 
dari orang-orang dengan keberagaman kemampuan dan karakteristik personal.  Kinerja 
mereka lebih baik dalam menangani rekan kerja yang berkedudukan sama atau hampir 
sama dibanding saat menangani bawahan. Moto mereka biasanya ‘konsultasi dengan 
kendali’ dan mereka biasanya meyakini penanganan masalah dengan tenang.  Dalam 
situasi yang sama, cenderung berselisih dengan penggagas karena gaya manajemen 
mereka yang bertolak belakang. 



PENGEMBANGAN KOMITMEN PADA  MUTU BAHAN  UNTUK  MAHASISWA –  SEMESTER  2  

UNIT PELAJARAN QU-2.5 PENGEMBANGAN TIM DAN KERJA TIM – A. GUASTAVI / SARA COLONNA 16/ 42 
Edisi: A / Revisi : 2 14/11/2007 

3.4.3 Monitor evaluator 

Karakter 

Pengawasan dan pengevaluasi berpikiran serius, berhati-hati dan memiliki imunitas 
dalam dirinya untuk tidak bersikap terlalu antusias. Mereka lambat dalam mengambil 
keputusan, karena lebih suka memikirkan dan mempertimbangkan sesuatu lebih dari 
sekali. Biasanya memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi serta memiliki kapasitas 
yang bagus untuk memberi penilaian yang membutuhkan pertimbangan atas semua 
faktor.  Seorang pengevaluasi pengawasan yang baik jarang salah. 

Fungsi   

Paling cocok ditempatkan untuk menganalisa masalah dan mengevaluasi ide-ide dan 
saran-saran. Mereka sangat ahli dalam mempertimbangkan pro dan kontra sebuah 
pilihan. Bagi banyak orang luar, mungkin tampak sebagai orang yang kering/tidak bisa 
diajak bercanda, membosankan atau bahkan terlalu kritis. Sejumlah orang mungkin 
heran bagaimana dia bisa menjadi manajer. Namun, banyak Pengevaluasi Pengawasan 
yang menempati posisi strategis dan berada di jajaran tinggi perusahaan. Dalam 
sejumlah pekerjaan, keberhasilan dan kegagalan kadang ditentukan oleh satu pilihan.  
Ini adalah teritori ideal bagi Pengevaluasi Pengawasan; bagi orang yang tidak pernah 
salah yang selalu menang pada akhirnya. 

3.4.4 Implementer 

Karakter 

Pelaksana memiliki pemikiran praktis dan sejumlah besar kontrol diri dan disiplin.  
Mereka menyukai kerja keras dan menangani masalah dengan cara yang sistematis.  
Dilihat dari pandangan orang banyak, Pelaksana adalah jenis orang yang  setia dan 
minatnya ada di perusahaan dan tidak peduli dengan kepentingan pribadi.  Namun, 
Pelaksana mungkin kurang spontan dan menunjukkan tanda kekerasan diri. 

Fungsi 

Berguna bagi sebuah organisasi karena kebertanggung jawaban dan kapasitas mereka 
untuk penerapan.  Mereka berhasil karena efisien dan memiliki pemikiran tentang apa 
yang bisa dicapai dan apa yang relevan. Dikatakan bahwa banyak eksekutif yang hanya 
melakukan apa yang ingin dia lakukan dan menolak tugas yang tidak menyenangkan 
mereka. Pelaksana yang baik sering melaju ke posisi manajemen tingkat tinggi dengan 
bantuan dari kemampuan organisasi dan kompetensi dalam melaksanakan tugas yang 
diperlukan. 

3.4.5 Completer finisher 

Karakter 

Penyelesai pelengkap memiliki kapasitas besar untuk mengikuti dan memperhatikan 
detail.  Mereka tidak mungkin memulai sesuatu yang tidak bisa mereka selesaikan.   
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Mereka termotivasi oleh kecemasan internal, namun dari luar mereka tetap tampak 
tidak terganggu. Biasanya, mereka bersifat introvert dan membutuhkan sedikit sekali 
pendorong eksternal atau insentif.  Penyelesai Pelengkap bisa bersikap tidak toleran 
pada orang-orang yang berpembawaan kasual. Mereka jarang tertarik pada 
pendelegasian tugas dan lebih senang menyelesaikan segalanya sendiri. 

Fugsi 

Biasanya tidak bisa dikalahkan jika tugas yang ada membutuhkan konsentrasi tertutup 
dan tingkat akurasi tinggi.  Mereka menimbulkan perasaan mendesak dalam tim dan 
sangat bagus dalam hal menepati jadwal. Dalam manajemen, mereka meyelesaikan 
sesuatu dengan standar tinggi yang membuat mereka dikagumi, dan dengan perhatian 
mereka pada ketepatan presisi, perhatian pada detail dan dengan teratur. 

3.4.6 Resource investigator 

Karakter 

Pencari Sumberdaya seringkali bersifat ekstrovert antusias dan bisa cepat melewati 
batas.  Mereka pintar dalam berkomunikasi dengan orang-orang baik di dalam maupun 
di luar perusahaan.  Mereka adalah negosiator alami dan andal dalam menelusuri 
peluang baru dan membangun kontak. Meskipun bukan sumber utama ide orisinal, 
Pencari Sumberdaya bekerja dengan efektif saat harus mengambil ide orang lain dan 
mengembangkannya.  Seperti yang digambarkan oleh namanya, mereka ahli dalam 
menemukan siapa yang bisa bekerja dan apa yang bisa dikerjakannya. Mereka biasanya 
menerima sambutan hangat dari orang-orang karena mereka sendiri hangat dan mudah 
bergaul.  Pencari Sumberdaya memiliki kepribadian yang santai dengan rasa ingin tahu 
dan kesiapan yang besar untuk melihat peluang dari segala sesuatu yang baru.  Namun, 
jika mereka tidak terus menerus didorong oleh orang lain, antusiasme mereka cepat 
menghilang. 

Fungsi 

Pencari Sumberdaya pintar mengeksplorasi dan melaporkan kembali ide-ide, 
perkembangan, atau sumber daya di luar kelompok.  Mereka adalah orang yang secara 
alami diciptakan untuk membangun kontak eksternal dan untuk melakukan negosiasi 
apapun.  Mereka memiliki kemampuan untuk berpikir sambil berjalan dan menggali 
informasi dari orang lain. 

3.4.7 Shaper 

Karakter 

Para Pembentuk adalah orang-orang yang sangat termotivasi dan memiliki energi besar 
dan memerlukan pencapaian.  Biasanya mereka bersifar ekstrovert agresif dan memiliki 
dorongan kuat.  Para Pembentuk senang menantang orang lain dan keinginan mereka 
adalah memenangkan tantangan tersebut.  Keras kepala dan tegas, mereka cenderung 
menunjukkan respon emosional yang kuat pada segala bentuk kekecewaan atau 
frustasi.  Para Pembentuk sangat pemaksa dan senang berdebat dan mungkin kurang 
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memiliki sensitifitas antar personal.  Peran mereka adalah peran yang paling kompetitif. 

Fungsi 

Para Pembentuk umumnya bisa dijadikan manajer yang baik karena mereka 
menghasilkan tindakan dibawah tekanan. Mereka bisa memunculkan semangat dalam 
tim dan sangat berguna bagi kelompok dimana komplikasi politis memperlambat segala 
sesuatu; para Pembentuk bisa dikatakan besar dari masalah-masalah seperti ini dan 
akan maju terus tanpa pikir panjang.  Mereka sangat cocok untuk membuat perubahan 
yang penting dan tidak segan mengambil keputusan yang tidak disukai.  Seperti 
namanya, mereka mencoba memberi sebuah bentuk atau pola pada diskusi atau 
kegiatan kelompok.  Mereka mungkin adalah anggota tim yang paling efektif dalam 
memastikan adanya kegiatan positif. 

3.4.8 Team worker 

Karakter 

Para Pekerja Tim adalah anggota tim yang paling mendukung.  Mereka bersifat lembut, 
mudah bersosialisasi dan perhatian pada orang lain.  Mereka memiliki kapasitas besar 
untuk fleksibilitas dan beradaptasi pada berbagai situasi dan berbagai orang.  Para 
Pekerja Tim cerdik dan diplomatis.  Mereka adalah pendengar yang baik dan umumnya 
populer di kalangan anggota kelompok.  Mereka bekerja dengan sensitifitas, tapi tetap 
tegar dalam situasi sulit. 

Fungsi  

Peran Pekerja Tim adalah untuk mencegah masalah interpersonal muncul di dalam tim, 
sehingga memungkinkan semua anggota tim untuk berkontribusi dengan efektif.  
Karena tidak menyukai pergesekan, mereka akan melakukan apa saja untuk 
menghindarinya.  Sangat umum Pekerja Tim menjadi manajer senior, terutama jika 
garis manajemennya di dominasi oleh Pembentuk.  Ini akan menciptakan iklim dimana 
kecerdikan dan kemamuan diplomasi Pekerja Tim menjadi aset nyata, khususnya 
dibawah rezim manajerial yang menyebabkan konflik mudah mencuat atau ditekan 
diam-diam.  Para Pekerja Tim yang menjadi Manajer dianggap tidak berbahaya bagi 
seorang pun dan dengan demikian paling diterima dan disukai orang.  Para Pekerja Tim 
memiliki efek lubrikasi (pelumas) pada tim.  Moral tim menjadi lebih baik dan orang-
orang tampaknya bekerja sama dengan lebih baik saat ada mereka. 

3.4.9 Specialist 

Karakter 

Spesialis adalah orang-orang berdedikasi yang bangga akan kemampuan teknis dan 
pengetahuan khususnya.  Prioritas mereka terpusat pada mempertahankan standar 
profesional dan memperluas dan mempertahankan bidang mereka sendiri.  Meskipun 
mereka menunjukkan kebanggaan besar akan bidang keahlian mereka, mereka tidak 
terlalu tertarik pada orang lain.  Pada akhirnya, Spesialis menjadi ahli dengan terus 
berkomitmen di garis depan.  Ada sedikit orang yang entah memang benar-benar 
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berniat atau memilih menjadi Spesialis kelas satu. 

Fungsi  

Para Spesialis memiliki bagian yang tidak bisa dihilangkan di dalam tim, karena mereka 
menyediakan kemampuan yang sulit di dapat yang menjadi dasar produksi barang atau 
jasa perusahaan tersebut. Sebagai manajer, mereka mendapatkan dukungan baik 
sukarela maupun terpaksa karena mereka mengetahui bidang mereka jauh lebih baik 
dibanding siapapun dan biasanya dipanggil untuk membuat keputusan yang 
berdasarkan pengalaman matang. 

Typical Team Role Phrases 

PLANT 

• Jika masalah mengejutkan, 
berpikirlah menyamping 

• Ada masalah pasti ada pemecahan. 

• Makin besar masalahnya, makin 
besar tantangannya. 

• Jangan ganggu jenius yang sedang 
bekerja. 

• Ide yang bagus selalu terdengar aneh 
pada awalnya. 

• Pemikiran dimulai dengan bermimpi. 

• Tanpa inovasi terus menerus, takkan 
bisa bertahan hidup. 

COORDINATOR 

• Jaga agar tujuan tetap di depan mata. 

• Ada lagi yang mau menambahkan? 

• Kami telah mencapai konsensus sebelum 
kami maju 

• Jangan mengira diam berarti setuju. 

• Menurutku kita hars memberi 
kesempatan pada orang lain. 

• Manajemen adalah seni untuk membuat 
orang lain melakukan semua pekerjaan. 

 

MONITOR EVALUATOR 

• Aku akan memikirkannya dulu dan 
memberi jawaban pastinya besok. 

• Apa kita sudah tak punya pilihan lagi? 

• Lebih baik membuat keputusan yang 
benar pelan-pelan daripada membuat 
keputusan yang cepat tapi salah 

• Ini tampaknya pendapat yang 
terbaik. 

• Mari menimbang alternatifnya. 

IMPLEMENTER 

• Jika bisa dilakukan, kita akan 
melakukannya. 

• Satu ons tindakan senilai dengan sekilo 
teori. 

• Kerja keras takkan merugikan. 

• Jika ini sulit dilakukan, kita akan 
melakukannya segera. Jika ini tidak 
mungkin dilakukan, akan butuh waktu 
sedikit lebih lama. 

• Kesalahan memang sifat manusia; tapi 
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• Keputusan harus murni didasarkan 
pada antusiasme 

memaafkan bukan kebijakan 
perusahaan. 

• Mari mulai bekerja. 

• Perusahaan ini mendapat dukungan 
penuh dariku. 

 

COMPLETER FINISHER 

• ini adalah hal yang menuntut 
perhatian penuh. 

• buku yang kecil pantas dibaca, 
karena jika ada yang salah, pasti 
terlihat. 

• Tidak ada alasan untuk tidak 
sempurna. 

• Yang ini sudah diperiksa? 

• Aku janji, hanya butuh beberapa hari 
lagi. 

RESOURCE INVESTIGATOR 

• Kita akan untung besar. 

• Ide harus dicuri dengan harga diri. 

• Jangan pernah menemukan roda lagi. 

• Peluang muncul dari kesalahan orang 
lain. 

• Yakin kita bisa mengeksploitasinya? 

• Kita selalu bisa menelepon untuk 
mencari tahu. 

• Waktu terpakai dalam pengintaian 
sekaligus terbuang. 

SHAPER 

• Lakukan saja! 

• Bilang “tidak”, lalu negosiasikan. 

• Kalau kau bilang “Ya aku akan 
melakukannya”, aku ingin kau 
melakukannya. 

• Aku tidak puas kita hanya 
mendapatkan semua yang bisa kita 
dapatkan 

• Aku mungkin kasar, tapi paling tidak 
aku langsung ke sasaran. 

• Saya akan mendptkan seuatu untik 
bergerak. 

Bila bergerak akan kuat , bila kuat akan 

TEAMWORKER 

• Sopan santun tidak merugikan. 

• Aku sangat tertarik dengan sudut 
pandang mu. 

• Kalu kau tidak apa-apa, aku juga tidak 
apa-apa. 

• Semua orang punya sisi baik yang 
pantas digoda. 

• Jika orang lebih banyak mendengarka 
ndirinya, maka dia akan sedikit 
berbicara. 

• Kita selalu bisa merasakan atmosfer 
menyenangkan di tempat kerja. 
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bergerak. 

SPECIALIST 

• Di pekerjaan ini kita tidak akan 
pernah berhenti belajar. 

• Pilih pekerjaan yang kau sukai dan 
kau tidak pernah terpaksa bekerja 
seumur hidupmu. 

• Memiliki profesionalisme sejati adalah 
hadiah yang pantas untuk memiliki 
profesionalisme sejati. 

• Bidang keahlianku sangat 
mengherankan. 

• Makin banyak yang diketahui, makin 
banyak yang ingin diketahui. 

• Aku benar-benar harus mengerjakan 
ini sendirian karena ini agak rumit. 

 

 

Peran-peran diatas dikelompokkan menjadi tiga kategori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan gabungan peran dalam tim bisa membuat tim menganalisa cara mereka 
bekerja dengan lebih baik dan bisa membuat mereka melihat perbedaan dan kesulitan 
yang mungkin terjadi dengan lebih objektif.  Ini juga membantu menegaskan pesan 
bahwa tim paling baik dan paling efektif pasti dibentuk oleh orang-orang yang 
memainkan peran berbeda yang bekerja bersama untuk menciptakan keseimbangan 
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bagi semuanya. 

Dengan mencapai keseimbangan peran, tim tersebut bisa melingkupi sejumlah 
pendekatan.  Meski tiap individu mungkin cenderung berfokus pada aspek-aspek tugas 
dan proses yang berbeda, dengan bersama-sama, para individu tersebut akan 
menciptakan tim kerja yang sangat efektif. 

Yang menarik adalah bahwa tidak satu peran pun yang negatif dan tidak ada satu pun 
cara “terbaik” untuk menentukan pilihan peran tim kita.  Semakin sadar kita akan 
perilaku kita, semakin besar kemungkinan kita bisa menyesuaikan dan menentukan 
pilihan perilaku kita untuk meningkatkan hubungan kerja kita. 

Memiliki sejumlah peran yang beragam sangat penting bagi keseimbangan tim dan, 
tentunya, bagi organisasi.  Namun, ada sejumlah peran tim dimana gaya bisa 
berbenturan dan kedekatan akan sulit.  Perhatikan diagram dibawah ini untuk melihat 
bidang kemungkinan salah paham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalnya, seorang anggota staf yang menyukai peran penggagas mungkin menghasilkan 
sejumlah besar alternatif kreatif untuk memecahkan masalah.  Di satu titik, setelah 
mendengarkan si penggagas beberapa saat, anggota tim yang pelaksana mungkin ingin 
berteriak “berhenti bicara kemungkinan dan lakukan sesuatu!” 

Sama halnya dengan contoh berikut.  Seorang anggota staf yang memiliki profil 
Pembentuk mungkin menantang tim untuk bertindak dengan cara yang menurut pekerja 
tim kasar.  Kebalikan peran tidak selalu berakhir dengan gesekan.  Sebenarnya, yang 
berkebalikan itu saling melengkapi dan saling membutuhkan.  Tapi gesekan dalam tim 
bisa dihubungkan dengan peran yang berkebalikan. 
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Sekarang kerjakan tugas kelompok QU 2.5 AS 4/5 
“pengungkapan peran tim” yang bisa dilihat di Bagian Tugas 
diakhir Unit Pelajaran ini. Harap diingat, silahkanmengikuti 
catatan panduan yang berhubungan dengan Pelajaran Jurnal dan 
Bukti Portofolio. 
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4 Karakteristik mutu tim 

4.1 Karakteristik mutu personal rekan dalam tim  

Kerja tim penting bagi pekerja yang ingin menyelesaikan tugas kerja dengan efisien dan 
efektif.  Karakteristik personal anggota tim yang baik mencakup kerjasama, antusiasme 
dan selera humor yang bagus. 

Dengan kemampuan ini kita bisa menjembatani perbedaan antara rekan kerja dan 
berfokus pada kebutuhan, perhatian dan perasaan.  Kita semua unik; kita memiliki nilai, 
pendapat dan metodologi berbeda.  Semakin besar perbedaannya, semakin susah 
mempertahankan harmoni dalam hubungan.  Dengan alasan-alasan inilah kita harus 
mengingat sejumlah aturan untuk kontroversi konstruktif yang mungkin muncul. 

• Lihat pada sesuatu yang sama 

• Cobalah berfokus pada solusi bukan pada masalah 

• Saling menghargai situasi satu sama lain 

• Bersiaplah mendengar dan bekompromi 

• Jangan tertarik untuk menang dengan mengorbankan segalanya 

• Pisahkan masalahnya dengan orangnya 

• Ambil nafas panjang sebelum menanggapi 

Karakteristik tim termotivasi 

...Tim termotivasi sangat kukuh dalam mencapai 
persetujuan bersama atas tugas karena memiliki tujuan 
yang sama untuk sukses 

 

Untuk berhasil, tim menuntut pemahaman intuitif terhadap sifat alami kebutuhan dasar 
manusia, keinginan dan kemampuan orang. 

Tim harus diatur dalam atmosfer partisipasi anggota, belajar bersama, skala waktu yang 
realistis, dan kepemimpinan dengan komitmen. 

Pemimpin bermutu memiliki kepercayaan dan percaya diri di depan bawahan.  Para 
pemimpin seperti itu menyediakan sumber daya, pelatihan, dan lingkungan kerja untuk 
membantu bawahan melakukan tugasnya.  Namun, keputusan untuk menerima 
tanggung jawab tetap ada di tangan individu. 

Tiap anggota harus mau menerima semua filosofi TQM dan serangkaian prinsip panduan 
yang mewakili dasar organisasi yang terus meningkat. 

Hal ini mencakup sejumlah perilaku atau karakteristik yang ditunjukkan oleh teman satu 
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tim yang berhasil yang bisa dirangkum menjadi: 

Karakteristik mutu tim  

1. Para rekan satu tim harus berorientasi pada solusi, bukan terfokus pada masalah.  
Yaitu beroreintasi pada hasil dengan berfokus pada pendelegasian tanggung jawab 
dan kekuasaan ke anggota kelompok yang paling tepat, dan dengan mengetahui 
kontribusi bernilai yang bisa diberikan oleh individu anggota tim tersebut. 

2. Mereka mendorong kolaborasi dan bukan persaingan.  Saat area fungsional, 
departemen atau kelompok kerja bersaing, mereka mungkin akan bekerja diam-
diam untuk saling mengalahkan atau menahan informasi.  Maka, harus ada 
kolaborasi antara dan didalam unit-unit kerja. 

3. Mereka inovatif dan fleksibel dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan tim 
mereka, mau dan mampu mengembangkan ide baru yang inovatif. 

4. Mereka belajar dari masalah.  Saat ada masalah, masalah itu dianggap sebagai 
kesempatan dan bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi.  “Apa penyebabnya” dan 
“Bagaimana kita mencegah agar tidak terjadi lagi?” adalah pertanyaan yang 
diajukan oleh rekan satu tim   bermutu  . 

5. Mereka menekankan peningkatan bukan mempertahankan.  Rekan satu tim   
menggunakan ungkapan “kalau belum sempurna, tingkatkan” bukan “kalau tidak 
rusak, tak perlu dibetulkan”.  Selalu ada ruang untuk peningkatan, bahkan meskipun 
peningkatan itu kecil.  Lompatan besar kadang terjadi, tapi kemajuan-kemajuan 
kecil itulah yang terus menjaga agar proses peningkatan itu tetap di jalur yang 
benar. 

6. Mereka terus menunjukkan komitmen mereka pada mutu. Rekan satu tim   
menyuarakan tindakan, bukan kata-kata, mengkomunikasikan tingkat komitmen 
mereka. Mereka membiarkan pernyataan mutu jadi panduan pengambilan 
keputusan saja. 

7. Mereka mendorong dan mengenali usaha tim. Mereka mendorong, mengenali, dan 
menghargai individu dan tim.  Rekan satu tim tahu bahwa orang-orang ingin merasa 
kontribusi mereka dihargai dan dianggap penting.  Tindakan ini adalah salah satu 
alat yang berguna. 

Alasan untuk tetap bertahan dengan rekan satu tim 

...Penelitian menunjukkan bahwa hubungan baik manusia 
meningkatkan produktivitas.  Diperkirakan lebih dari enam puluh 
lima persen masalah kinerja berasal dari hubungan yang kurang 
baik. 

 

Delapan puluh lima sampai sembilan puluh persen orang kehilangan pekerjaan karena 
ketidak-mampuan bekerja sama dengan orang lain.  
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Mencapai tujuan seseorang kadang sangat tergantung pada kemampuan mencapai 
kesepakatan.  Pemberian tingkat adalah cara yang sangat efektif untuk mengatasi 
perbedaan orang-orang.  Ini melibatkan konfrontasi terhadap perbedaan dengan cara 
yang konstruktif dan bukan menghindari perilaku atau bersikap agresif. 

Hubungan dengan orang –orang efektif 

Bagaimana kita memandang orang lain, bagaimana orang lain memandang kita, 
tersaring dan bersifat objektif.  Pada dasarnya pandangan itu adalah fantasi, “ciptaan” 
pikiran kita.  Bagaimana kita mengalami orang lain terbentuk oleh filter saringan kita, 
nilai dan sudut pandang kita. 

Hubungan adalah cara untuk memahami, menghargai dan menerima pengalaman orang 
lain terhadap dunia dan untuk mencerminkannya, sehingga memungkinkan orang 
merasa kita benar-benar mengerti.  Ini adalah inti manajemen orang lain yang berhasil.  
Dengan hubungan, lebih mudah mendapat dukungan dan kerjasama, untuk 
mempengaruhi dan berhasil.  Tanpa hubungan, hidup jadi rumit dan jelas lebih sulit 
mendapatkan hasil dari orang lain.  Kemampuan membangun hubungan dengan cepat 
sering menjadi ciri orang efektif. 

Dengan teman, kita secara tidak sadar duduk, berbicara dan menggunakan bahasa 
tubuh yang sama dengan teman tersebut.  Kita bahkan lebih sering lagi berhubungan 
dengan orang yang memiliki nilai, keyakinan dan tujuan yang sama.  Meskipun orang 
yang berlawanan menarik untuk jangka waktu tertentu, umumnya kita menyukai orang-
orang yang seperti kita atau sepikiran.  Kemampuan mencerminkan orang lain, dan 
menyerupai orang lain inilah yang membentuk hubungan yang baik, tanpa harus 
mengorbankan identitas diri.  Hubungan tidak mengharuskan kita sepakat dengan orang 
lain, kita hanya perlu mengakui bahwa pandangan orang itu valid dan benar untuk 
orang tersebut.  Ini adalah salah satu cara menciptakan hubungan dengan integritas. 

Menyelesaikan konflik.  Masalah kelompok kerja 

Jika kita hanya menyerang sudut pandang berbeda tanpa terlebih dulu memvalidasi apa 
yang dikatakan oleh orang lain, kita mungkin akan kehilangan hubungan dan 
menciptakan situasi “kau lawan aku”. Oleh karena itu beberapa orang lebih senang 
diskusi langsung dan tanpa memunculkan isu yang ada bersebrangan, maka sebaiknya 
kita memelihara perhubungan apabila kita: 

• Jangan menggunakan tindakan fisik (memukul atau mendorong).  Kita tidak 
akan menyelesaikan konflik dengan meneriaki orang atau mendorongnya. 

• Tetap tenang. Jika berdua atau salah satunya sedang marah, harus menunggu 
keduanya tenang untuk bisa mendiskusikan solusinya. 

• Saat mendiskusikan konflik, dengarkan orang lain.  Jika bersedia saling 
mendengar, akan menemukan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, 
untuk bekerja dengan aman dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

• Bernegosiasi, kita harus memutuskan apa yang lebih penting.  Bagian paling 
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penting kompromi ini adalah bahwa berdua dan juga yang lainnya memiliki 
kesempatan untuk menemukan cara memuaskan kedua belah pihak. 

Kepercayaan kelompok kerja. 

Bagi sebagian orang, mempercayai orang lain adalah resiko yang tidak mungkin diambil.  
Mereka mungkin pernah mempercayai seseorang dan kemudian benar-benar disakiti.  
Kenangan menyakitkan itu mencegah mereka melakukan hal yang sama. 

Kepercayaan penting untuk bekerja dalam tim dan penting untuk membangun 
hubungan interpersonal.  Takut akan penolakan oleh beberapa orang tidak boleh 
menyurutkan kita dalam mendapatkan apa yang bisa diberikan sebagian besar orang 
pada kita.  Jika kita benar-benar percaya pada diri sendiri dan pada kemampuan kita, 
nilai kita sebagai manusia tidak tergantung pada apakah orang lain menerima kita atau 
tidak.  Kita adalah diri kita sendiri.  Kita bisa percaya tanpa rasa takut disakiti. 

Saat kita mempercayai anggota lain dalam tim, kita memiliki anggapan sebagai berikut: 

• Mereka akan memenuhi kewajiban dan janji mereka pada kita. 

• Mereka tidak akan menyalah gunakan, salah menilai atau meremehkan perasaan 
dan pikiran yang kita percayakan pada mereka. 

• Mereka tidak akan menggunakan kelemahan kita sebagai senjata untuk 
menyakiti. 

Haruskah kita mempercayai semua orang?  Bisakah kita yakin semua orang yang kita 
kenal akan memenuhi harapan diatas? Mungkin tidak. Tapi kita bisa mengetahui 
batasannya. Misalnya, kita menceritakan sesuatu yang rahasia pada seseorang di tim 
kita.  Jika dia memberitahukan hal itu pada orang lain, kita jadi tahu sampai dimana kita 
bisa mempercayainya. Lalu kita bisa menerima dia dengan batasan itu. Kita tidak akan 
mengharapkan lebih dari yang bisa dia sampaikan. 

4.2 Memahami karakteristik tim 

Kita bisa merangkum karakteristik tim dengan sebuah pandangan sekilas tentang hal-
hal yang terangkum dalam strategi kerja tim dan karakteristik iklim terkait yang bisa 
mengarah ke sistem manajemen berbasis tim yang bermutu  . 

Tujuan yang jelas 

Ada rencana dan strategi.  Tim memiliki pandangan tentang masa depan (gambaran 
keadaan 5 tahun dari sekarang). Ada pernyataan misi tim. Tim harus bisa membedakan 
antara tujuan jangka panjang dengan tujuan jangka pendek dan ada rencana kerja 
untuk tujuan-tujuan tersebut. Visi, misi, tujuan atau sasaran tim harus ditentukan oleh 
semua orang dan ada komitmen bersama untuk mencapai tujuan-tujuan ini.  Anggota 
tim harus ahli dan didorong untuk menciptakan visi, misi, tujuan dan sasaran.  Ada 
pemahaman tentang bagaimana tujuan anggota tim berkontribusi pada tujuan tim 
secara keseluruhan. Tim mendapat kekuatan dan arahan dari pemahaman bersama 
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yang mendalam tentang tujuan bersama. 

Memahami peran dan struktur 

Peran anggota tim dimengerti. Anggota tim mendapat kejelasan tentang apa yang 
diharapkan dari mereka dan juga jelas mengenai peran yang lain dalam tim. Tugas 
kerja didistribusikan dengan adil dalam tim. Saat tugas tersebut dibagikan, masih belum 
tepat. Anggota tim bertanggung jawab dengan sukarela untuk melaksanakan tugas 
tersebut dan mendapatkan tanggung jawab tersebut tanpa diminta atau disuruh. 
Anggota tim bersedia bekerja di luar perannya untuk membantu anggota lain. 
Kepemimpinan dibagi dan masalah kontrol diselesaikan dengan memuaskan seluruh 
anggota. Pemimpin tim berusaha memberi tanggung jawab lebih pada para anggota. 
Semua anggota tim merasa mereka memiliki kontrol terhadap keputusan yang terkait 
dengan pembagian kerja. Bakat individu digunakan. Tugas dibagikan berdasarkan 
kemampuan anggota tim namun tetap ada keinginan untuk memberikan tantangan dan 
peluang baru bagi anggota tim. 

Dampak output 

Tim “mengirimkan barang”. Proyek-proyek disusun dan diselesaikan berdasarkan jadwal 
yang telah disetujui. Mutu dan jumlah luaran tim tinggi dan ada dampak positif terhadap 
organisasi. Orang lain melihat tim sebagai unit yang sangat produktif. Output 
menambahkan nilai pada organisasi. Tugas kerja anggota tim dibereskan tepat waktu 
dan dengan mutu tinggi. Anggota tim saling membantu untuk mengatasi hambatan 
kinerja. 

Menggunakan keberagaman dengan efektif 

Tim memiliki komposisi gender, budaya, usia dan pengalaman yang seimbang. Tim 
secara aktif mencari dan menerima anggota baru yang menambah keberagamannya.  
Tim menerima anggota dengan rentang kemampuan, pengetahuan dan sikap yang 
beragam.  Ada gabungan pemikir strategis, spesialis, pengawas, pelaksana, jaringan 
kerja, dsb.  Tidak ada satu gaya kerja yang dominan, tapi jika ada, gaya ini dikenali dan 
dilakukan usaha untuk mengatasinya dengan cara yang membangun.  Keberagaman tim 
digunakan untuk keuntungan tim. Semua pandangan dan pendapat (yang berasal dari 
keberagaman ini) didorong dan digunakan untuk meningkatkan luaran tim. Anggota tim 
sadar akan perbedaan-perbedaan antar anggota tim yang muncul dari keberagaman 
dan berperilaku dengan cara yang menunjukkan sensitifitas ini. 

Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

Tim mengambil keputusan yang keberterimaan oleh semua atau sebagian besar 
anggota. Perbedaan pendapat dibahas secara terbuka dan keputusan biasanya didapat 
melalui konsensus. Anggota tim terang-terangan mendukung keputusan tim dan jika 
mereka memiliki kesempatan untuk mempengaruhinya, mereka tidak akan 
melakukannya jika tidak berterima. Saat mengambil keputusan, apakah semua anggota 
tim menyumbangkan data yang dibutuhkan untuk membut keputusan yang baik? Ada 
kepintaran yang cukup dalam tim dan juga berbagai pendekatan, kemampuan dan 
pengetahuan untuk memastikan dicapai keputusan terbaik. Tim memikirkan dan melihat 
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masalah dari berbagai sisi, apa solisi terbaik bagi semua yang terkait (khususnya 
organisasi) dan apa untung ruginya. Tim memisahkan keputusan yang penting dan yang 
tidak, menghabiskan banyak waktu untuk menelaah keputusan yang penting. Tim tidak 
menghabiskan waktu yang terlalu lama untuk mengambil keputusan yang dampaknya 
kecil terhadap luaran. 

Hubungan eksternal 

Tim membagi tanggung jawab dan menghabiskan waktu untuk mengembangkan 
hubungan diluar, memobilisasi sumber-sumber dan kredibilitas pembangunan dengan 
pemegang saham yang penting di bagian lain organisasi. Tim mengetahui pialang utama 
yang berkuasa di luar dan orang-orang yang bisa memfasilitasi pencapaian tujuan tim.  
Tim memiliki hubungan eksternal dan strategi komunikasi. Anggota tim mengalokasikan 
waktu untuk membangun kontak eksternal sebagai investasi masa depan dan bukan 
hanya memenuhi kebutuhan saat itu saja. Orang lain memandang tim dalam pandangan 
yang bagus. Orang lain sering memuji kegiatan tim. Tim memiliki seperangkat 
mekanisme atau prosedur untuk memfasilitasi hubungan dengan tim lain. Tim memiliki 
cara yang baik untuk memberikan informasi tentang tim pada pemegang saham utama. 

Penilaian diri sendiri 

Secara berkala, tim menilai seberapa baik fungsinya dan apa yang mungkin 
mengganggu efektifitasnya. Tim kadang akan meminta bantuan dari luar untuk secara 
jujur memberi penilaian pada proses dan efektifitas tim. Gambaran pencapaian tugas 
dan proses tim terbuka dan jujur. Semua anggota tim berpartisipasi dalam proses 
tersebut.  Anggota tim mendengar semua pandangan tentang semua dan 
mempertimbangkan semua kontribusi dengan serius. Anggota tim meminta saran 
tentang performa pribadinya dari anggota lain diluar kerangka prose penghargaan 
tahunan.  Anggota tim siap memberikan saran yang jujur dan tidak mengancam tentang 
kinerja anggota lain. 

Karakter iklim 

Pemenuhan anggota tim 

Anggota tim mendapatkan kepuasan tinggi dari peran mereka dalam tim dan 
mengembangkan kebanggaan atas keanggotaannya.  Mereka tertantang oleh peran dan 
tugas mereka dalam tim.  Potensi mereka diakui dan dikembangkan.  Anggota tim juga 
dikaitkan dengan kesuksesan tim mereka sekaligus merasa bangga jika anggota lain 
dalam tim diakui karena pencapaiannya. 

Partisipasi 

Semua anggota tim merasa bahwa mereka menyumbangkan nilai tambah yang penting 
bagi luaran tim.  Pemimpin tim mendorong partisipasi dari semua anggota.  Anggota 
baru tim didorong dan dibantu untuk cepat terlibat dalam proses tim.  Pandangan 
anggota tim dihargai.  Ada diskusi penuh tujuan tingkat tinggi.  Tak ada yang 
dimarginalkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi relevan dan terfokus 
pada tugas yang sedang diemban. Pemonopoli dihilangkan kesempatannya mengontrol 
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diskusi. 

Komunikasi terbuka 

Anggota tim bebas mengekspresikan pendapat dan perasaan mereka. Ada sejumlah 
agenda rahasia. Ada tingkat kepercayaan yang memungkinkan kejujuran, keterus 
terangan dan pertukaran yang tidak mengancam. Anggota tim saling mendorong satu 
sama lain untuk mengungkapkan pandangan. Anggota tim tidak saling mengkritik 
“dibelakang”. Aktif mendengarkan diterapkan. Anggota membiarkan tiap orang 
menyelesaikan presentasi atau mengajukan pendapat tanpa interupsi. Anggota tim 
penuh perhatian pada komentar yang lain. Anggota tim menggunakan kemampuan 
bertanya/rasa penasaran. Umpan balik yang konstruktif diberikan secara teratur.  
Anggota tim menerapkan kemampuan mendukung dengan efektif. 

Hubungan kemanusiaan 

Anggota tim memperlakukan satu sama lain dengan hormat dan perhatian. Tidak ada 
perilaku ngebos, agresif dan pertanyaan yang menuduh/menuding. Kekerasan (seksual, 
psikologis, dan fisik) tidak muncul sedikitpun. Anggota tim merasa nyaman dan bahagia 
ditemani anggota yang lain dan sering bersosialisasi. Lingkungan kerja menyenangkan 
dan bebas dari tekanan yang tidak perlu. Semua staf menikmati datang ke tempat kerja 
di pagi hari. Ada tingkat ketidak formalan yang tinggi (saling panggil nama depan, 
akrab, mengobrol masalah pribadi baik antara sesama pegawai maupun dengan 
atasan). Tidak ada diskriminasi terhadap yang lain atau kritik yang tidak membangun. 
Koridor pembicaraan umumnya positif, bukan dijadikan ajang untuk mengeluh tentang 
anggota lain dalam tim. Optimisme lebih banyak dibanding pesimisme. Tidak ada 
kecemburuan atau rasa iri. 

Energi dan kreatifitas 

Anggota tim mendapat kekuatan dari anggota lain. Secara kolektif, mereka merasa 
lebih berpotensi dan kegiatan tim memperbarui vitalitas mereka. Sinergis (kekuatan tim 
melebihi kekuatan individu anggota tim jika dijumlahkan) tampak jelas. Tim kreatif, 
imajinatif dan tidak takut mengambil resiko. Tidak ada ide yang dianggap absurd. 
Anggota tim tidak segera melihat sisi negatif atau hambatan dari sebuah saran. Inisiatif 
didorong. Pemimpin tidak merasa terancam oleh dan memang mendorong eksperimen 
dan inisiatif anggota tim. Ada rasa tertarik dan antusiasme yang sama saat membuat 
inisiatif baru. Ide-ide mengalir bebas, satu ide dibangun diatas ide yang lain. 

Perselisihan sipil 

Anggota tim bersedia memberi dan menerima kritik membangun dan tidak menyerang 
tanpa takut atau tersinggung. Angota tim bebas mengemukakan berbagai sudut 
pandang berbeda. Hubungan tim didiskusikan secara terbuka. Tim mahir dalam 
menyelesaikan perselisihan untuk memecahkan masalah tersembunyi dan bukan 
sekedar “memperbaiki dengan cepat” perselisihan yang muncul. Perbedaan pendapat di 
dorong dan diarahkan untuk mencapai bayangan solusi masalah. 

Pembelajaran 
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Anggota tim terus mencari cara yang lebih baik untuk bekerja sama dan menikmati 
pelajaran dari satu sama lain. Perkembangan pribadi di dorong. Tim menstimulasi 
peluang belajar. Disaat yang bersamaan saat anggota tim belajar, tim secara 
keseluruhan juga belajar dan mempengaruhi pelajaran organisasi. Tim mengkaji ulang 
pengalaman dan meyimpulkannya untuk meningkatkan kinerja. Waktu kerja 
dialokasikan untuk peluang belajar. Pemimpin tim mendukung pelajaran anggota tim 

Sekarang kerjakan tugas kelompok QU2.5 AS 5/5 Kunjungan 
lapangan “pengaturan iklim tim” yang bisa ditemukan di Bagian 
Tugas di akhir Unit Pelajaran ini. Harap diingat, 
silahkanmengikuti catatan panduan yang berhubungan dengan 
Pelajaran Jurnal dan Bukti Portofolio. 

 

5 Daftar tugas 

No. Referensi Judul tugas 
Perkiraan 

waktu 
pembelajaran 

QU-2.5-AS1/5 TUGAS KELOMPOK “BANYAK 
KESAMAAN” 

30 Minutes  

QU-2.5-AS2/5 TUGAS INDIVIDU PENILAIAN DIRI 
“APAKAH KITA   ANGGOTA TIM YANG 
PARTISIPATIF?” 

30 Minutes 

QU-2.5-AS.3/5 TUGAS KELOMPOK “TIM PENGANTAR” 1 hour 

QU-2.5-AS.4/5 TUGAS INDIVIDU/KELOMPOK 
“PENGUNGKAPAN PERAN TIM” 

1 hour 

QU-2.5-AS.6/5 KUNJUNGAN LAPANGAN “ MEMBENTUK 
IKLIM KELOMPOK DIDALAM 
ORGANISASI” 

4 hours 

TEORI:   5 Jam                    PRAKTEK: 7 Jam 
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QU-2.6-AS.1/5  tugas kelompok  “banyak kesamaan” 

perkiraan waktu pembelajaran: 30 menit 

 
 

Tujuan pembelajaran: untuk menunjukkan bahwa anggota tim mungkin 
memiliki banyak kesamaan dengan anggota yang lain. 

Kelas akan dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 3 orang 

Tiap kelompok akan mencoba menemukan sebanyak mungkin kesamaan antara 
mereka (misalnya, olahraga, hobi, dsb) 

Tiap kelompok akan membuat daftar hal-hal yang sama dengan tiga orang 
anggota kelompok lain dalam format di bawah ini.  

Tiap kelompok menyajikan di depan kelas berapa banyak hal yang mereka 
temukan sama, apa bidang kesamaan tersebut dan apakah mereka menemukan 
sesuatu yang tidak lazim yang sama.  Apa makna kesamaan dan keberagaman 
bagi mereka? 

 

Name: 

 

Name: Name: 

1. 

 

 

1. 1. 

2. 

 

 

2. 2. 

3. 

 

 

3. 3. 

4. 

 

4. 4. 
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5. 

 

 

5. 5. 

6. 

 

 

6. 6. 

7. 

 

 

7. 7. 

8. 

 

 

8. 8. 

9. 

 

 

9. 9. 

10. 

 

 

10. 10. 
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QU-2.5-AS.2/5 tugas individu penilaian diri “apakah kita   

anggota tim yang partisipatif?” 

Perkiraan  waktu: 30 menit 

Tujuan pembelajaran: mengenali pentingnya partisipasi dan kontribusi 
aktif dan bermanfaat bagi tim 

Tiap siswa harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah berdasarkan skenario 
berikut: 

“Bayangkan kita   akan diwawancarai untuk menjadi anggota tim.” 

Untuk mempersiapkan wawancara tersebut, jawablah pertanyaan berikut. 

Apakah kita  : 

• Secara aktif berbagi tanggung jawab demi efektifitas tim? 

• Menyiapkan diri dengan efektif untuk rapat tim? 

• Menyelesaikan semua tugas yang diberikan tepat waktu? 

• Memotong saat orang lain sedang berbicara? 

• Menyumbangkan ide dalam diskusi tim? 

• menerapkan “mendengarkan aktif”? 

• Mengetahui dan membuat komentar tentang orang lain? 

• Berkontribusi dalam menyusun tujuan tim? 

• Mengikuti perkembangan? 

• Berpartisipasi dalam acara sosial? 

Tiap siswa menyajikan hasil penilaian dirinya di depan kelas. 
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QU-2.5-AS.3/5 tugas kelompok “tim pengantar” 

perkiraan waktu: 1 jam 

Tujuan pembelajaran: merefleksikan pentingnya bagi tim untuk menilai 
apakah mereka sudah memiliki tujuan, sasaran dan rencana jelas yang 
disepakati bersama sebelum mulai bekerja. 

Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok beranggotakan 5-6 orang 

Tiap kelompok merefleksikan dan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut 
dengan jujur: 

• Apakah kita   selalu memiliki tujuan, sasaran dan rencana yang jelas sebelum 
kita   mulai bekerja? 

• Apakah tim sudah menyetujui rencana kegiatan sebelum proyek dimulai? 

• Apakah tiap anggota tim bekerja sesuai rencana? 

• Apakah anggota tim ditanyai saat rencana itu dibuat? 
 

Sekarang pertimbangkan kenapa kelompok kita   kadang mengantar barang 
dengan efektif, dan jawab pertanyaan berikut dengan jujur: 

• Adakah tugas-tugas tertentu saat kelompok kita   mengantarkan dengan efektif 
dan adakah tugas-tugas tertentu yag tidak diantar dengan efektif? 

• Apa perbedaan kedua kelompok pertanyaan ini? 

• Apakah kita bekerja dengan lebih baik jika anggota tim berkesempatan 
menyusun tujuan dan setuju dengan rencana? 

• Apakah semua anggota tim berkontribusi dengan efektif? 

• Apakah anggota tim yang berbeda bekerja sama dengan baik? 

• Apakah anggota tim yang berbeda tidak bekerja sama dengan baik? Apa 
dampak dari hal ini? 

 

Tiap kelompok menyajikan hasil diskusi kelompoknya: masalah utama dan 
perbedaan, kemungkinan peningkatan kinerja kelompok di masa depan 
berdasarkan hal ini?     

Tiap siswa menyajikan hasil penilaian dirinya sendiri. 
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QU-2.5-AS.4/5 tugas individu/kelompok “pengungkapan peran 
tim” 

Perkiraan waktu : 1 jam 

Tujuan pembelajaran: mengenali bagaimana peran bervariasi dan tidak 
selalu pasti, memastikan penggunaan bakat individu. 

Tiap siswa harus: 

merujuk pada klasifikasi peran tim yang telah diberikan, temukan dua peran tim 
yang paling cocok buat kita    

Dengan berpasangan siswa harus: 

• Bentuk pasangan dengan orang yang dikenal baik, kelompok beranggotakan 
tiga orang juga boleh.  Melalui diskusi yang jujur, penilaian diri tiap anggota tim 
harus dikonfirmasi oleh temannya. 

• Tuliskan peran tim untuk tiap anggota di tabel atau tiap anggota tim bisa 
menuliskannya di kartu dengan tulisan besar dan meletakkannya di depan 
mereka. 

Pengajar   akan: 

• Memeriksa apakah semua peran ada.  Peran apa yang tidak ada? Peran apa 
yang ganda—apa dampaknya pada tim? 

• Diskusikan apakah para siswa bisa melakukan peran yang menurut mereka 
paling cocok untuk mereka?  Apa dampaknya? 

• Diskusikan apakah para siswa menyadari bahwa kadang mereka mengambil 
peran berbeda tergantung tugas yang mereka kerjakan? Apa dampaknya? 

Dalam kelompok beranggotakan 5-6 orang pada siswa akan mendiskusikan: 

• Isu apa yang diidentifikasi oleh tim terkait dengan peran tim? 

• Kenapa isu peran penting bagi tim? 

• Tindakan apa yang bisa dilakukan oleh tim untuk menggunakan keberagaman 
peran mereka untuk meningkatkan efektifitas tim? 

Ketua kelompok akan menyajikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. 
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QU-2.6-AS.5/5 KUNJUNGAN LAPANGAN “ MEMBENTUK IKLIM 
KELOMPOK DI DALAM ORGANISASI” 
ESTIMATED TIME: 4 HOURS  
 

 
Tujuan pembelajaran: memperkirakan karakter tim didalam organisasi atau 
perusahaan. 
 
Mewawancara tim dari beberapa organisasi /preusan yang berbeda atau 
bahkan di sekolah kita   dengan menggunakan kuesioner dibawah ini untuk 
diisi secara individual: 

5.1 Kuesioner penilaian sendiri terhadap kondisi tim  

 

1. Team Member Fulfilment  

Anggota tim yang kurang puas 

berdasarkan peran dan tugas 

mereka  

 

Anggota tim yang puas  

berdasarkan peran dan tugas 

mereka 

          

 

 

Komentar: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

2. Member Participation 

Kontribusi anggota tim (informasi 

/ ide) yang tidak diakui dan /atau 

tidak digunakan  

Kontribusi anggota tim 

(informasi / ide) yang 

sepenuhnya diakui dan /atau 

digunakan  
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Komentar: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

3. Interpersonal Communications 

Anggota tim tidak merasa bebas 

untuk menyampaikan pendapat. 

Mendengar secara aktif tidak bisa 

dilakukan 

 

Anggota tim merasa bebas untuk 

menyampaikan pendapat. 

Mendengar secara aktif bisa 

dilakukan 

          

 

Komentar: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

4. Human Relations / Respect 

Tidak ada sedikipun nilai yang bissa 

disampaikan. Beberapa individu 

tidak diperlakukan dengan penuh 

hormat.  

 

Saya merasa bernilai sebagai pribadi 

dalam kelompok. Orang-orang 

diperlakukan dengan penuh hormat. 

          

 

 

Komentar : _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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5. Energy and Creativity 

Anggota tim tidak merasa cukup 

kuat sebagai anggota kelompok. 

Tim tidak kreatif dan takut untuk 

mengambil resiko. 

Anggota tim merasa cukup 

kuat sebagai anggota 

kelompok. Tim kreatif dan 

tidak takut untuk mengambil 

resiko. Hal ini membawa 

kegembiraan.  

 

          

 

 

Komentar: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 

6. Civilized Disagreement  

ggota tim tidak memberi dan 

menerima kritik konstruktif.  

 

Anggota tim memberi dan 

menerima kritik konstruktif. 

 

          

 

Komentar: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

7. Learning 

ggota tim tidak berbagi Anggota tim berbagi pengalaman 
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pengalaman dan keahlian untuk 

meningkatkan produktivitas dan 

pengembangan. Informasi dan 

pengetahuan untuk dirinya sendiri. 

dan keahlian untuk meningkatkan 

produktivitas dan pengembangan. 

Informasi dan pengetahuan untuk 

dirinya sendiri. 

          

 

 

Komentar: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 
 

Analisa kuesioner diatas dan siapkan laporan untuk dipresesntasikan di 
depan kelas apabila kembali ke sekolah 
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