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Tinjauan Mata Kuliah 
 

 

ata kuliah Dinamika Kelompok memiliki bobot 3 SKS yang membahas 

tentang pengertian, cakupan/batasan dan bentuk kelompok,  peranan, 

tugas, keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok, pengertian, elemen 

dan penerapan dinamika kelompok, kepemimpinan kelompok, komunikasi 

kelompok, konflik dalam kelompok, pembentukan dan pertumbuhan 

kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok tani-ternak-nelayan, 

serta status dan penilaian kelompok tani-ternak dan nelayan. Mata kuliah ini 

merupakan Mata kuliah Kompetensi Utama (MKU) yang disampaikan dalam 

sembilan modul dan setiap modul dilengkapi dengan soal-soal latihan untuk 

menambah wawasan mahasiswa terkait dengan kelompok.  

Materi bahasan disampaikan dalam 9 modul, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Modul 1, membahas tentang pengertian, cakupan/batasan dan bentuk 

kelompok yang disampaikan dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan 

belajar 1 membahas sejarah dan arti kelompok, kegiatan belajar 

2 tentang cakupan/batasan kelompok, kegiatan belajar 3 tentang 

bentuk dan jenis kelompok. 

Modul 2, membahas tentang peranan, tugas, keuntungan dan kerugian 

bekerja dalam kelompok yang disampaikan dalam 3 kegiatan 

belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang peranan kelompok, 

kegiatan belajar 2 tentang tugas kelompok, dan kegiatan belajar 

3 tentang keuntungan serta kerugian bekerja dalam kelompok. 

Modul 3, membahas tentang pengertian, elemen dan penerapan dinamika 

kelompok yang disampaikan dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan 

belajar 1 membahas tentang sejarah dan arti dinamika kelompok, 

kegiatan belajar 2 tentang elemen-elemen dan pendekatan 

dinamika kelompok, dan kegiatan belajar 3 tentang penerapan 

dinamika kelompok dan jenis latihan dinamika kelompok. 

Modul 4, membahas tentang kepemimpinan kelompok yang disampaikan 

dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang 

arti pemimpin dan kepemimpinan, dan teori kepemimpinan 

kelompok, kegiatan belajar 2 tentang tipologi dan gaya 

kepemimpinan kelompok, serta kegiatan belajar 3 tentang sifat 
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dan sumber kekuasaan yang dimiliki dan peran pemimpin 

kelompok. 

Modul 5, membahas tentang komunikasi kelompok dalam 4 kegiatan 

belajar. Kegiatan belajar 1 menyampaikan arti dan prinsip-

prinsip komunikasi kelompok, maksud dan teori komunikasi 

kelompok, kegiatan belajar 2 tentang jenis-jenis format 

komunikasi kelompok, kegiatan belajar 3 tentang partisipasi aktif 

dalam diskusi kelompok, dan teknik kepemimpinan diskusi 

kelompok, kegiatan belajar 4 tentang konstelasi unsur-unsur 

yang berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi kelompok. 

Modul 6, membahas tentang konflik dalam kelompok yang disampaikan 

dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang 

arti dan bentuk konflik dalam kelompok, kegiatan belajar 2 

tentang cara mengatasi konflik dalam kelompok, kegiatan belajar 

3 tentang cara memperbaiki suasana kelompok.  

Modul 7, membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan kelompok 

yang disampaikan dalam 3 kegiatan belajar. Kegiatan belajar 1 

membahas tentang proses pembentukan kelompok, kegiatan 

belajar 2 tentang tahapan pembentukan kelompok, kegiatan 

belajar 3 tentang konsep dan teori pendukung dalam 

pertumbuhan kelompok.  

Modul 8, membahas tentang pembinaan dan pengembangan kelompok 

Tani-Ternak-Nelayan yang disampaikan dalam 2 kegiatan 

belajar. Kegiatan belajar 1 membahas tentang tujuan, cara, dan 

metode pembinaan kelompok tani-ternak-nelayan, kegiatan 

belajar 2 tentang pengembangan kelembagaan dan kelompok 

tani-ternak-nelayan.  

Modul 9, membahas tentang status dan penilaian tentang kelompok tani-

ternak-nelayan yang disampaikan dalam 2 kegiatan belajar. 

Kegiatan belajar 1 membahas tentang status, dan struktur 

kelompok tani-peternak dan nelayan, kegiatan belajar 2 tentang 

penilaian kelompok tani-peternak dan nelayan. 

 

Setelah menyelesaikan seluruh materi bahan ajar ini, Anda diharapkan  

mampu menjelaskan pengertian, cakupan/batasan dan bentuk kelompok, 

peranan, tugas, keuntungan dan kerugian bekerja dalam kelompok, 

pengertian, elemen, dan penerapan dinamika kelompok, kepemimpinan 
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kelompok, komunikasi kelompok, konflik dalam kelompok, pembentukan 

dan pertumbuhan kelompok, pembinaan dan pengembangan kelompok tani-

ternak-nelayan, status dan penilaian kelompok tani-ternak-nelayan. 

Untuk lebih memudahkan pemahaman mahasiswa terhadap keseluruhan 

isi Buku Materi Pokok ini, secara sistematis materi yang harus dipelajari 

mahasiswa tersaji dalam peta kompetensi sebagai berikut.  
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Sistematika mempelajari bahan ajar Dinamika Kelompok adalah sebagai 

berikut 

 

MODUL 1 : PENGERTIAN, BATASAN, DAN BENTUK 

KELOMPOK: 

1. Sejarah dan Arti Kelompok  

a. Sejarah kelompok 

b. Arti kelompok 

2. Batasan Kelompok 

a. Pengertian kelompok 

b. Karakteristik kelompok 

c. Cakupan kelompok 

3. Bentuk dan Jenis Kelompok 

a. Jenis-jenis kelompok 

b. Kelompok dan pembangunan di Indonesia 

 

MODUL 2 : PERANAN, TUGAS, KEUNTUNGAN, DAN 

KERUGIAN BEKERJA DALAM KELOMPOK 

1. Peranan Kelompok 

a. Pembinaan kelompok 

b. Peranan kelompok 

c. Peranan gapoktan /asosiasi kelompok tani 

d. Peranan kelompok kontak tani-peternak dan nelayan andalan 

2. Tugas Kelompok Tani-Peternak dan Nelayan  

a. Tugas kelompok tani/peternak/nelayan sebagai kelas belajar 

b. Tugas kelompok tani/peternak/nelayan sebagai wahana kerjasama 

c. Tugas kelompok tani/peternak/nelayan sebagai unit produksi usaha 

tani 

d. Tugas kelompok tani/peternak/nelayan sebagai unit ekonomi 

3. Keuntungan dan Kerugian Bekerja dalam Kelompok 

a. Keuntungan bekerja dalam kelompok 

b. Kerugian bekerja dalam kelompok 

 

MODUL 3 : DINAMIKA KELOMPOK 

1. Sejarah dan Pengertian Dinamika Kelompok 

a. Sejarah dinamika kelompok 

b. Pengertian dinamika kelompok 
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2. Elemen-elemen Dinamika Kelompok 

a. Unsur-unsur dinamika kelompok 

b. Dimensi dinamika kelompok 

c. Berbagai pendekatan dinamika kelompok 

3. Penerapan dan Jenis-jenis Latihan Dinamika Kelompok 

a. Dinamika kelompok sebagai suatu laboratoris 

b. Penerapan dinamika kelompok dalam kegiatan proses berlatih 

melatih 

c. Jenis-jenis permainan/latihan dinamika kelompok 

 

MODUL 4 : KEPEMIMPINAN KELOMPOK 

1. Arti, Tipe, Fungsi, dan Ciri Pemimpin, serta Teori Kepemimpinan 

a. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan kelompok 

b. Tipe, fungsi, dan ciri pemimpin 

c. Teori-teori kepemimpinan 

2. Gaya dan Tipe Kepemimpinan 

a. Gaya kepemimpinan dalam kelompok 

b. Tipe kepemimpinan kelompok 

3. Penerapan Pemimpin Kelompok 

a. Keahlian memimpin dan sifat-sifat yang harus dimiliki pemimpin 

kelompok 

b. Unsur-unsur dan perilaku kepemimpinan dalam kelompok 

c. Kepemimpinan dan kekuasaan 

d. Peranan dan tugas pemimpin kelompok 

 

MODUL 5 : KOMUNIKASI KELOMPOK 

1. Pengertian, prinsip, dan teori komunikasi kelompok 

a. Pengertian komunikasi kelompok 

b. Komunikasi kelompok versus dinamika kelompok 

c. Komunikasi kelompok versus komunikasi organisasi 

d. Komunikasi kelompok versus diskusi kelompok 

e. Komunikasi kelompok versus komunikasi antarpribadi 

f. Komunikasi kelompok versus latihan laboratorium 

g. Teori-teori dalam komunikasi kelompok 

2. Format-format Komunikasi Kelompok 

a. Bentuk-bentuk diskusi kelompok 

b. Kategori tema dan tahapan dalam diskusi kelompok 
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3. Partisipasi Aktif dan Teknik Kepemimpinan dalam Diskusi Kelompok 

a. Peranan fungsional anggota dalam diskusi kelompok 

b. Pengertian, langkah-langkah persiapan, keunggulan, dan kelemahan 

diskusi  

c. Teknik penyelenggaraan dan kepemimpinan diskusi 

4. Konstelasi Unsur-unsur yang Berpengaruh terhadap Efektivitas 

Komunikasi Kelompok 

a. Inti komunikasi kelompok 

b. Variabel efektivitas komunikasi kelompok 

 

MODUL 6 : PENANGANAN KONFLIK DALAM KELOMPOK 

1. Arti, Sifat, dan Bentuk-bentuk Konflik dalam Kelompok 

a. Arti, sifat, bentuk, dan konsekuensi konflik 

b. Bentuk-bentuk konflik 

2. Manajemen Konflik dalam Kelompok 

a. Penanganan konflik 

b. Macam gaya penanganan konflik 

3. Memperbaiki Suasana Kelompok 

a. Pengertian dan faktor yang mempengaruhi suasana kelompok 

b. Upaya memperbaiki suasana kelompok 

c. Suasana kelompok dan produktivitas 

 

MODUL 7 : PEMBENTUKAN DAN PERTUMBUHAN KELOMPOK 

1. Pembentukan Kelompok 

a. Pentingnya pembentukan kelompok 

b. Proses dan tahap pembentukan kelompok 

c. Syarat-syarat bekerjasama dalam kelompok 

2. Tahapan Pertumbuhan Kelompok 

a. Tahap-tahap pertumbuhan kelompok 

b. Contoh proses pertumbuhan kelompok 

c. Manfaat berkelompok 

3. Konsep dan Teori Pendukung dalam Pertumbuhan Kelompok 

a. Konsep pertumbuhan kelompok 

b. Teori pendukung pertumbuhan kelompok 
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MODUL 8 :  PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK 

1. Pembinaan Kelompok Tani-Peternak-Nelayan 

a. Tujuan pembinaan kelompok tani 

b. Pelaksanaan pembinaan kelompok tani 

c. Metode pembinaan kelompok tani-peternak-nelayan 

2. Pengembangan kelembagaan kelompok Tani-Peternak-Nelayan, 

Gapoktan, dan Koptan 

a. Pengembangan kelembagaan 

b. Pengembangan Jejaring dan Kemitraan 

c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

 

MODUL 9 :  STATUS DAN PENILAIAN KELOMPOK TANI - 

PETERNAK DAN NELAYAN 

1. Status dan Struktur Kelompok Tani-Peternak-Nelayan 

a. Status kelompok tani-peternak-nelayan 

b. Struktur kelompok tani-peternak-nelayan 

2. Penilaian Kelompok Tani-Peternak dan Nelayan 

a. Tujuan penilaian 

b. Stratifikasi kemampuan kelompok tani 

c. Aspek penilaian dan indikator tingkat kemampuan kelompok  

d. Tata cara penilaian kemampuan kelompok  

 

 


