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Perspektif Psikodinamika
1. Teori Replacement Freud

� Terdapat dua proses yang saling berhubungan: 
identifikasi dan transference

� Pada identifikasi, energi emosional individu diarahkan 
pada dirinya sendiri atau orang lain

� Dalam identifikasi, anak biasanya memilih orangtua 
yang memiliki jenis kelamin sama dengan dirinya 
sebagai ego ideal  



Perspektif Psikodinamika
� Dengan penerimaan orangtua sebagai objek afeksi, 

ikatan yang kuat terbentuk, dan dalam hubungan
tersebut anak memperoleh kepuasan melalui rasa 
memiliki, saling tergantung sama lain, menjaga dari
ancaman luar, serta meningkatkan perkembangan diri.

� Transference, menjelaskan bagaimana formasi
kelompok pertama seorang anak mempengaruhi
perilaku kelompoknya kemudian



Perspektif Psikodinamika
� Menurut Freud, jenis  transference  yang sama 

merupakan faktor kunci dalam pembentukan 
kelompok. Sejak itu individu cenderung menerima 
pemimpin dalam kelompoknya sebagai figur yang 
berkuasa  sebagaimana sebelumnya dia terima dari 
orangtuanya

� Transference menyebabkan  timbulnya identifikasi 
dengan pemimpin, yang menjadi ego ideal untuk semua 
anggota kelompok

� Anggota kelompok selanjutnya mengembangkan 
solidaritas dan kohesivitas yang kuat  melalui proses 
identifikasi



Perspektif Psikodinamika
2. FIRO (Fundamental Interpersonal Relations 

Orientation)
� Menurut Schutz, perilaku orang dewasa dalam 

kelompok sering  sama dengan perilakunya saat kecil 
dalam keluarga dan meniru perilaku orangtua dalam 
keluarga

� Dalam mengembangkan  pendekatan FIRO, Schutz 
menekankan pada tiga area: dimensi kebutuhan 
interpersonal, tipe kecocokan anggota kelompok, dan 
tipe pengukuran orientasi interpersonal



Tiga Dimensi Kebutuhan Interpersonal

1. Kebutuhan untuk inklusi, yaitu keinginan untuk 
menemukan rasa memiliki dan kebersamaan melalui 
interaksi.

2. Kebutuhan untuk mengontrol orang lain. Individu 
yang memiliki kebutuhan tinggi dalam mengontrol 
orang lain, ingin mendominasi orang lain, tetapi 
orang yang ingin dikontrol orang lain akan senang 
diperintah orang lain.

3. Kebutuhan akan afeksi, yaitu keinginan akan ikatan 
emosional dengan anggota kelompok yang lain.



Kecocokan 
� Kecocokan akan muncul ketika:

� Orang-orang yang  secara aktif  memprakarsai aktifitas 
kelompok bekerja dengan orang yang ingin terlibat 
dalam aktifitas tersebut (inklusi)

� Orang yang menginginkan untuk mendominasi dan 
mengontrol kegiatan orang lain bekerja dengan orang 
yang ingin dikontrol

� Orang yang ingin membeirkan afeksi bekerja dengan 
orang yang ingin menerima afeksi



Perspektif Sosiobiologis
1. Bertahan dalam kelompok

� Berdasarkan pada teori evolusi Darwin
� Bergabung dalam sebuah kelompok dalam spesies 

yang sama merupakan ekspresi strategi secara budaya 
dan evolusioner dari hewan untuk meningkatkan 
keberhasilan reproduksi

� Lebih aman dalam kelompok daripada sendiri
� Kelompok juga efektif  dalam perilaku yang 

berhubungan dengan makan, membantu memperoleh 
kawan, serta memberikan perawatan bagi yang terluka 
atau masih muda



Perspektif Sosiobiologis
2. Insting Herd

� Kebutuhan untuk afiliasi tidak dipelajari melalui 
pengalaman, tapi manifestasi dari dorongan instingtif

� Tekanan lingkungan memaksa nenek moyang kita 
untuk lebih suka berkelompok

� Berkelompok menyediakan pengamanan dari 
predator, dan bagi kelompok pemburu memberikan 
cara yang lebih efektif dalam menghadapi perampas.



Proses perbandingan sosial
� Orang-orang  mencari orang lain karena mereka 

membutuhkan informasi mengenai mereka sendiri 
dan lingkungan dan informasi yang dibutuhkan 
tersebut hanya tersedia dari orang lain.

� Individu membandingkan dirinya dengan orang lain, 
dan akan menyimpulkan bahwa keyakinan, opini atau 
sikapnya adalah benar atau tepat jika  cocok dengan 
interpretasi dari orang lain yang tepat



Perbedaan individual dalam afiliasi
1. Urutan kelahiran

� Hubungan seseorang dengan saudaranya ditentukan 
oleh urutan kelahirannya—yang merupakan penyebab 
perbedaan individual dalam kebutuhan afiliatif 

� N-affiliation
motif afiliasi merupakan salah satu  dari banyak 
motivasi yang berbeda-beda yang mempengaruhi 
perilaku manusia. N-ach berbeda-beda satu sama lain, 
ada yang lemah ada yang kuat



Perspektif Pertukaran Sosial
1. Interpersonal exchange

kerelaan seseorang untuk memulai hubungan 
interpersonal yang baru tergantung pada
� Reward  (penghargaan dan  kepuasan  yang mereka 

pikir akan mereka terima dari keanggotaan dalam 
kelompok)

� Cost (frustrasi dan ketidakpuasan yang dapat 
diperoleh)

� Seseorang bergabung dalam kelompok yang 
memberikan mereka sejumlah reward maksimal 
sedangkan costnya sedikit (minimax principle)



a) Interaksi sosial
b) Dukungan sosial
c) Karakteristik anggota kelompok

� Kompetensi. Orang-orang yang cerdas, mampu dan 
terampil melaksanakan tugas dianggap dipandang lebih 
menarik dan diinginkan oleh anggota kelompok.

� Daya tarik fisik.  Orang-orang yang memiliki keadaan fisik  
enak dipandang dianggap “menjual” dalam interaksi sosial.

Reward Kelompok



Reward kelompok
c) Jenis  kegiatan kelompok 

seseorang akan cenderung membentuk kelompok 
dengan orang-orang yang memiliki ketertarikan yang 
sama

d) Tujuan
sumber reward yang terakhir adalah ketika 
keanggotaan dalam kelompok dapat memfasilitasi 
tujuan yang diinginkan



Biaya interaksi sosial
1. Ketegangan, terutama pada saat awal pembentukan 

kelompok
2. Investasi, baik investasi nyata berujud uang atau 

investasi sosial (tenaga, waktu, usaha)
3. Penolakan sosial
4. Gangguan 
5. Perubahan, misalnya kemerdekaan terbatas


