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Motivasi Utama 

Dinamika kelompok dan kepemimpinan merupakan isu yang terus berkembang di Indonesia. Hal ini 

merupakan konsekuensi logis dari sifat alamiah kita yang terbentuk dari beragam kelompok seperti suku 

bangsa, dialek dan keyakinan. Hingga dalam perkembangannya muncul beragam organisasi lain baik 

konteks politik, profesional, hingga kemasyarakatan. Seperti tertuang dalam motto Bhineka Tunggal Ika, 

para pendiri bangsa ini telah mendorong kita untuk mengembangkan dan mengoptimalkan 

keberagaman sebagai kekuatan untuk terus tumbuh dan maju. Pada kenyataannya, keberagaman ini 

juga memiliki potensi konflik yang bisa menjauhkan masyarakat dari cita-cita bersama. Konflik tidak 

selalu menjadi pemecah karena suatu kelompok kecil hingga besar memerlukan konflik agar tidak 

terjebak dalam eksklusivitas dan arogansi atas kelompok lain karena kita hidup dengan kelompok lain, 

dengan negara lain. Pada titik ini, kita tidak bisa mengabaikan peran pemimpin yang juga erat dengan 

kekuasaan. Negara Indonesia terbentuk dengan pemimpin dan terus melahirkan atau mencetak 

pemimpin-pemimpin lain.  

 

Pembahasan kelompok dan kepemimpinan dalam konteks sosial yang beredar di Indonesia masih sangat 

jarang, terutama dari sudut pandang psikologi. Pembelajaran di kelas-kelas pun lebih menggunakan 

buku-buku luar Indonesia. Penggunaan buku asing (berbahasa Inggris) bukan hal yang buruk, namun kita 

memerlukan buku yang tidak hanya berbahasa Indonesia, tetapi lebih tepatnya buku yang ditulis oleh 

pemikir Indonesia sehingga bisa menyajikan analisis yang lebih kaya terhadap dinamika kelompok dan 

kepemimpinan di Indonesia. Ada banyak artikel di media massa dan penelitian mahasiswa yang telah 

menyoroti isu ini, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengkristalisasikan dalam satu buku khusus. 

 

Kami bekerjarsama dengan Konsorsium Psikologi Ilmia Nusantara (KPIN) mengundang rekan-rekan 

pengajar dan peneliti psikologi Indonesia untuk turut mewujudkan impian ini sebagai karya dan 

kebanggan bersama! 

 



Deskripsi Buku 

Psikologi sosial merupakan cabang psikologi yang menekankan interaksi antar manusia, baik antar 

pribadi, antar kelompok dan manusia dengan lingkungan sekitar. Buku ini menyajikan teori dan 

aplikasinya dalam realitas sosial mengacu pada konteks Indonesia disertai contoh-contoh global atau di 

luar Indonesia. Buku ini terbagi dalam tiga bagian besar yakni: (1) Pembentukan dan Perkembangan 

Kelompok (2) Kekuasaan dan Kepemimpinan, serta (3) Kami dan Mereka: Interaksi antar dan di dalam 

kelompok. 

 

Target Pembaca 

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa yang bersifat pengayaan dalam pembelajaran psikologi sosial dan 

pihak lain yang bergerak dan memiliki perhatian terhadap kehidupan berkelompok dan antar kelompok 

di Indonesia. Pihak tersebut di antaranya lembaga swadaya masyarakat dan institusi sosial lainnya. 

 

Kerangka Buku 

NO BAB PEMBAHASAN 

PEMBENTUKAN DAN PERKEMBANGAN KELOMPOK 
1. 1. Pengantar Dinamika 

Kelompok 
a. Pengertian Kelompok 

 Definisi kelompok 

 Gambaran kelompok 

 Jenis kelompok 
b. Dinamika Kelompok 

 Apakah kelompok bersifat nyata? 

 Apakah dinamika kelompok? 
 

2. Perspektif teoretis 
dalam dinamika 
kelompok 
 

a. Perspektif Motivasi dan Emosi  
b. Perspektif Perilaku  
c. Perspektif  Kognitif  
d. Perspektif  Biologis  
e. Perspektif Evolusioner 

 

3. Inklusi dan Indentitas a. Isolasi dan Inklusi 

 Kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki 

 Kerugian ekslusivitas  
b. Individualisme dan Kolektivisme 

 Relasi sosial  

 Kepatuhan sosial  

 Diri sosial 
c. Identitas personal dan sosial  

 Teori kategorisasai sosial 

 Teori identitas sosial  
 

4. Pembentukan kelompok a. Tahap pembentukan kelompok 
b. Afiliasi 

 Komparasi sosial 



 Dinamika komparasi sosial  

 Dukungan sosial 

 Pertemanan 
c. Daya tarik kelompok 

 Prinsip ketertarikan  

 Manfaat menjadi anggota kelompok  
 

5. Struktur Kelompok a. Norma 

 Perkembangan norma  

 Transisi norma  
b. Peran 

 Perbedaan dan pembagian peran  

 Sosialisasi kelompok  

 Tekanan peran 
c. Relasi Antar Anggota Kelompok 

 Analisis jejaring sosial  

 Status jejaring sosial 

 Daya tarik jejaring sosial 

 Komunikasi jejaring sosial 

 Struktur dan interaksi sosial  
 

6. Kohesivitas dan 
Perkembangan 

a. Kohesivitas 

 Komponen kohesivitas 

 Pendorong kohesivitas  

 Indikator kohesivitas 
 

b. Konsekuensi kohesivitas 

 Kepuasan dan penyesuaian  

 Dinamika kelompok dan pengaruh  

 Produktivitas kelompok 
 

7. Pengaruh a. Pengaruh mayoritas  
b. Pengaruh minoritas  
c. Sumber pengaruh kelompok  

 

8. Keputusan Kelompok a. Keputusan efektif 

 Fasilitasi sosial 
b. Keputusan tidak efektif 

 Groupthink 

 Polarisasi kelompok 

 Process loss 
 

9. Performa Kelompok a. Fasilitas sosial  
b. Proses yang tidak sempurna  

 Kehilangan motivasi 

 Penyebab dan tanda pemalasan sosial  



c. Proses peningkatan performa 

 Brainstorming 

 Mengembangkan brainstorming 
 

10. Konflik a. Akar konflik 
b. Konfrontasi dan eskalasi konflik  
c. Resolusi konflik 

 

11. Perubahan a. Pendekatan kelompok  
b. Sumber perubahan  
c. Group efektif  

 

KEKUASAAN & KEPEMIMPINAN 
1. Kekuasaan a. Kepatuhan otoritas  

b. Sumber kekuasaan  
c. Proses kekuasaan  

 

2. Kepemimpinan a. Pengertian kepemimpinan 

 Mitos kepemimpinan 

 Definisi kepemimpinan  

 Tugas dan peran pemimpin 
b. Kemunculan kepemimpinan  

 Kualitas personal  

 Karakter fisik  

 Pemimpin sesungguhnya 
c. Pemimpin efektif 
d. Pengambilan keputusan  

 

3. Kerjasama tim a. Bekerja dalam tim  
b. Membangun tim kerja  
c. Performa tim kerja 

 

KAMI & MEREKA 
1. Relasi Antar Kelompok a. Konflik antar kelompok: kami versus mereka 

b. Bias antar kelompok 
c. Resolusi konflik antar kelompok  

 

2. Kerumuman dan 
Perilaku Kolektif  

a. Kolektif  

 Definisi kolektif / sekumpulan 

 Kerumunan 

 Gerakan kolektif 
b. Dinamika kolektif 
c. Kolektif dan kelompok  
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Tahap Seleksi:  

1. Mengirimkan pilihan tema dan ide singkat pembahasan kurang lebih 1500 kata atau sekitar tiga 

halaman ke surel: bukudinamika@gmail.com dengan subjek: Kontributor Buku Dinamika Kelompok 

2. Batas akhir pengiriman ide singkat pembahasan pada tanggal 15 November 2015 
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Tahap Penulisan:  

1. Batas akhir penyerahan naskah pada tanggal 1 Februari 2016 

2. Komitmen tertulis: surat perjanjian kontributor dan Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara 

3. Proses review akan dilakukan pada bulan Februari -  Maret 2016 

4. Batas akhir penyerahan naskah final pada tanggal 1 April 2016  

 

Tahap Penerbitan: 

Kontrak penerbitan buku antara Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara dan Rajawali Press 

 

Perhatian! Seluruh dokumen berkenaan dengan Buku Dinamika Kelompok harap dikirim ke 

bukudinamika@gmail.com 
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