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� Apa yang terjadi ketika orang-orang 
bergabung dengan orang lain pada sebagian 
besar tugas-tugasnya?

� Apakah kita menjadi lebih baik (lebih cerdas, 
lebih pintar, atau lebih kreatif) secara 
bersama-sama?

� Apakah banyak tangan membuat pekerjaan 
menjadi lebih ringan?



�Social 
facilitation: 
peningkatan 
kinerja karena 
kehadiran orang 
lain 

�Penelitian 
Triplett (1898) 



Zajonc membedakan dua macam respon:
1. Respon dominan, yaitu perilaku yang besar

kemungkinan akan muncul dalam setiap
situasi belajar atau bekerja; yang 
mendominasi semua potensi untuk
merespon

2. Respon non dominan, yaitu perilaku yang 
kecil kemungkinannnya untuk dapat terlihat
meskipun ada (sifatnya subordinat)
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� Fasilitasi sosial terjadi pada tugas-tugas 
sederhana yang membutuhkan respon dominan

� Gangguan sosial terjadi pada tugas-tugas 
kompleks yang membutuhkan respon non 
dominan



1. Kehadiran orang lain menimbulkan keadaan
arousal (atau meningkatnya dorongan) pada
individu

2. Arousal tersebut meningkatkan pemancaran
respon dominan

3. Jika respon dominan adalah benar atau tepat, 
kehadiran orang lain dapat meningkatkan
kemungkinan munculnya respon-respon yang 
benar

4. Jika respon dominan tidak tepat/tidak benar, 
kehadiran orang lain dapat meningkatkan
kemungkinan munculnya respon-respon yang 
tidak tepat/tidak benar



�Kehadiran orang lain akan meningkatkan 
keterangsangan dan dapat memperbaiki 
kinerja seseorang bila ia memiliki 
keterampilan tinggi dalam tugas yang ia 
lakukan

�Kehadiran orang lain akan mengganggu 
kinerja seseorang bila ia tidak memiliki 
keterampilan tinggi dalam tugas yang ia 
lakukan



� Proses dorongan: Zajonc menyatakan 
compresence (keadaan bereaksi terhadap 
kehadiran orang lain) menyebabkan arousal

� Proses motivasi: evaluation apprehension 
theory (individu belajar bahwa reward dan 
punishment sering berkovariasi bersama 
dengan kehadiran orang lain)



�Seberapa
produktif
orang –
orang
ketika
mereka
bekerja
dalam
tugas-
tugas
kelompok



Efek Ringelmann
� Orang menjadi

kurang
produktif ketika
mereka bekerja
bersama orang
lain

� Berkurangnya
produktifitas
akan semakin
besar dengan
semakin
besarnya
kelompok



Ukuran Kelompok
1 2 3 8

Produktifitas
aktual

63 118 160 248

Produktifitas
potensial

63 126 189 504

berkurang -- 8 29 256



�Masalah koordinasi
� Pengurangan usaha

� Latané, Williams, & 
Harkins (1979) 
menyebutnya sebagai 
kemalasan sosial
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�Yaitu pengurangan motivasi dan usaha
yang terjadi ketika individu bekerja
secara kolektif dalam kelompok
dibandingkan ketika mereka bekerja
secara individual atau sebagai rekan yang 
independen

�Kondisi tersebut biasa terjadi ketika
kelompok melakukan additive task—tugas
di mana kontribusi dari setiap anggota
digabungkan menjadi satu hasil akhir
kelompok

�Social loafing terjadi karena ketika
individu bekerja bersama orang lain, ia
mengalami hubungan yang lebih lemah
antara usaha dengan hasil



� Taksonomi tugas Steiner
�Membedakan antara tipe-tipe kinerja 

kelompok tugas berdasarkan pada bagaimana 
input para anggota berkombinasi

� Tiga pertanyaan dasar 



Question Task Type Qualities Examples

Komponen : 
dapatkah tugas
tersebut dipecah
dalam beberapa
bagian tugas?

Divisible dapat dipecah
menjadi
beberapa
bagian dan
ditugaskan
pada para
anggota

· bermain sepakbola
·Membangun rumah
·Mempersiapkan
makanan

Unitary Tugas tidak
dapat dibagi-
bagi dalam
bagian-bagian
tertentu

· tarik tambang
· membaca buku
·Memecahkan soal
matematika



Quantity versus 
quality: Apakah
hasil yang  banyak
lebih penting
daripada kualitas
dari pekerjaan?

Maximizin
g

Quantity: 
semakin
banyak yang 
dihasilkan
semakin
bagus
kinerjanya

· menghasilkan
banyak ide
· mengangkat beban
yang besar
·Menghitung gol

Optimizing Quality: yang 
penting
adanya solusi
optimal atau
benar

· mengembangkan
jawaban yang besar
· menyelesaikan soal
matematika



Bagaimana
input 
individual 
berkombinasi
dengan hasil
dari usaha
kelompok?

Additive Input individu
dijumlahkan secara
bersama-sama

· tarik tambang
· membersihkan lumpur

Compensatory Keputusan dibuat dengan
mencari rata-rata 
keputusan individu

· memperkirakan berat seekor
kambing dengan meminta 3 orang
menebak dan mencari angka rata-
rata
· mencari nilai rata-rata seorang
pelamar kerja

Disjunctive Kelompok memilih satu
solusi atau hasil dari
kumpulan solusi atau
hasil para anggota

· memilih jawaban salah satu
anggota untuk menjadi jawaban
kelompok
· memilih karya seni seorang siswa
untuk mewakili sekolah

Conjunctive Semua anggota kelompok
harus berkontribusi
terhadap hasil agar 
lengkap

· naik gunung
· makan makanan
·Perlombaan estafet

Discretionary Kelompok memutuskan
bagaimana input individu
berhubungan dengan hasil
kelompok

· memutuskan untuk
membersihkan lumpur bersama-
sama
· memilih jawaban terbaik
terhadap sebuah masalah



�Kinerja kelompok melebihi individu pada 
tugas additive dan tugas compensatory

�Kelompok bekerja bagus pada tugas 
disjunctive  jika  kelompok  memiliki 
paling tidak satu orang yang tahu solusi 
yang benar



�Kelompok bekerja dengan buruk pada 
tugas conjunctive jika para anggota yang 
kurang terampil/mampu tidak 
meningkatkan usaha mereka atau tugas 
tidak dapat dibagi lagi.

�Efektifitas pekerjaan kelompok pada 
tugas discretionary berkovariasi dengan 
pilihan cara  berkombinasi dengan input 
individu (tergantung pada proses bekerja 
yang diadopsi oleh kelompok)



� Berikan perhatian pada isi dari komunikasi 
kelompok serta bagaimana pesan dapat 
diterima oleh orang lain

� Rencanakan proses pemecahan masalah 
kelompok

�Gunakan prosedur kinerja khusus yang sesuai


