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1. Tahap permulaan 
merupakan waktu untuk untuk perkenalan 
dan diskusi tentang beberapa topik seperti 
tujuan kelompok, apa yang akan terjadi, 
kekhawatiran-kekhawatiran yang akan 
terjadi, aturan-aturan kelompok, tingkat 
kenyamanan serta isi kelompok.



2. Tahap pertengahan atau bekerja 
◦ merupakan tahap di mana anggota 

kelompok fokus pada tujuan kelompok. 
Dalam tahap ini, para anggota belajar 
materi baru, melalui berbagai diskusi, 
penyelesaian tugas, atau terlibat dalam 
sharing serta aktifitas terapi.

◦ Pada tahap ini pemimpin kelompok harus 
memberikan perhatian khusus pada pola-
pola interaksi dan sikap antar anggota 
kelompok



3. Tahap penutup
Merupakan saat untuk mengakhiri 
kelompok. Pada tahap ini, para anggota 
berbagi tentang apa yang telah mereka 
pelajari, bagaimana mereka berubah, dan 
bagaimana mereka merencanakan untuk 
menggunakan apa yang telah dipelajarinya. 
Para anggota sepakat untuk mengakhiri 
kelompok, saling mengucapkan salam 
perpisahan.



1. Kelompok pendidikan
◦ biasanya pemimpin kelompok mempresentasikan 

beberapa informasi
◦ Interaksi antar anggota bukanlah dinamika yang 

penting dalam kelompok ini
◦ Sering terjadi anggota tidak tertarik dengan topik 

yang disajikan
◦ Kelompok ini tidak memerlukan tahap pembuka 

dan penutup yang lama
◦ Tahap pertengahan meliputi pemberian informasi 

dan mendiskusikan materi
◦ Penutup biasanya meliputi kesimpulan, kadang-

kadang tanya jawab



2. Kelompok diskusi
◦ pemimpin kelompok harus menyadari beberapa 

anggota yang mendominasi atau mengalihkan 
perhatian kelompok

◦ Pemimpin harus memberikan perhatian pada 
kenyamanan anggota kelompok untuk 
berpendapat

◦ Intonasi suara pemimpin pada fase awal sangat 
krusial untuk membangun keterlibatan peserta

◦ Penutup biasanya dilakukan dengan 
menyimpulkan diskusi



3. Kelompok tugas
◦ cara para anggota saling berinteraksi 

merupakan dinamika penting yang harus 
dipantau

◦ Para anggota harus jelas akan tugas yang 
harus dikerjakan

◦ Waspadai adanya konflik
◦ Tahap permulaan biasanya singkat
◦ Sebagian besar waktu digunakan untuk 

mengerjakan tugas
◦ Penutup dilakukan dengan mengump[ulkan 

tugas



4. Kelompok pelatihan
◦ dinamika penting dalam kelompok ini adalah 

bagaimana para anggota saling ‘merasakan’ 
anggota lain

◦ Mungkin muncul perasaan cemburu melihat 
kemajuan peserta lain

◦ Kompetisi antar peserta dapat terjadi
◦ Tahap permulaan biasanya paling sedikit satu 

atau dua sesi
◦ Tahap penutup berisi sharing apa yang telah 

mereka pelajari 



} Pemimpin harus menyadari perasaan para 
anggota, baik terhadap sesama anggota 
maupun pemimpin

} Banyak keterampilan yang diperlukan untuk 
memimpin kelompok ini

} Pemimpin hendaknya memperhatikan 
kenyamanan para anggota untuk sharing



} Tahap permulaan membutuhkan waktu antara 
satu sampai tiga sesi

} Pada tahap pertengahan, pemimpin hendaknya 
menyadari pernyataan-pernyataan anggota yang 
menyinggung anggota lain

} Anggota mungkin cenderung memperhatikan isu 
orang lain sebagai cara untuk menghindari 
pemusatan perhatian pada dirinya

} Pada tahap penutup, pemimpin memperhatikan 
perasaan anggota dengan berakhirnya kelompok. 



} Pemimpin harus memperhatikan pertanyaan-
pertanyaan berikut ini:
◦ Bagaimana perasaan setiap anggota di dalam 

kelompok?
◦ Apakah setiap anggota tahu apa yang diharapkan 

dalam kelompok?
◦ Apakah setiap anggota sadar mengapa ia berada 

dalam kelompok?
◦ Bagaimana setiap anggota dapat berada dalam 

kelompok?
◦ Apakah para anggota saling menyukai satu sama 

lain?
◦



◦ Apakah para anggota nyaman satu sama lain?
◦ Apakah para anggota merasa memiliki 

kelompok?
◦ Apakah para anggota nyaman dengan 

pemimpin kelompok?
◦ Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut  

sangat membantu pemimpin dalam 
memahami bagaimana perasaan anggota 
terhadap kelompok dan pemimpinnya.



} Kejelasan tujuan bagi pemimpin dan anggota
} Relevansi tujuan bagi anggota
} Ukuran kelompok
} Lama sesi
} Frekuensi pertemuan
} Kelengkapan setting
} Waktu pertemuan (Pagi, siang, sore)
} Sikap pemimpin
} Kelompok terbuka atau tertutup



◦ Keanggotaan sukarela atau tidak
◦ Tingkat komitmen anggota
◦ Tingkat kepercayaan
◦ Sikap anggota terhadap pemimpin
◦ Pengalaman pemimpin dalam memimpin 

kelompok



} Pikirkan kembali kelompok yang pernah Anda 
miliki, dan pikirkan mengenai kesalahan-
kesalahan yang terjadi dalam 3 tahapan 
kelompok

} Pikirkan dua kelompok yang pernah Anda 
ikuti. Sekarang coba lihat daftar kekuatan-
kekuatan therapeutic. Tandai beberapa yang 
membuat kelompok Anda tidak efektif dalam 
mencapai tujuan. Mengapa? 


