
A. Hakikat Belajar Kelompok
Kelompok sudah ada sejak awal terbentuknya kehidupan manusia.

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya manusia dalam melaksanakan

kehidupan ini membutuhkan orang lain untuk dapat berinteraksi dan

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Kalau diamati segala apa yang

kita lakukan pasti ada konstribusi orang lain baik yang berbentuk pikiran

maupun hasil dari proses pemikiran mereka yang ikut mensukseskan kegiatan

kita. Umpamanya ingin membuat kegiatan sekolah dimana guru Bahasa

.Indonesia menganjurkan setiap peserta didik membuat suatu karangan bebas.

Untuk melaksanakannya banyak informasi-informasi yang dibutuhkan terutama

sekali dari keterangan guru maupun teman-teman sekelas. Dan tidak kalah

pentingnya peserta didik juga membutuhkan buku-buku pedoman penulisan

karangan ilmiah; ini adalah produk hasil pemikiran orang lain. Kemudian

berkerja sendiri dalam hal-hal tertentu akan berbeda hasilnya dibandingkan

bekerja bersama-sama. Karena bekerja dengan melibatkan orang lain ada

nilai-nilai positifnya, dimana pendapat-pendapat orang lain dapat menjadi

masukan bahan pertimbangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk

hal ini banyak pendidik yang menggunakan kelompok sebagai cara untuk

meningkatkan kesuksesan peserta didik dalam belajar.

Melaksanakan kegiatan kelompok diperlukan kerjasama; dalam hal ini

yang dimaksud kerjasama adalah bekerjasama untuk mencapai tujuan

bersama, maka belajar kelompok adalah instruksi yang digunakan kelompok

kecil sehingga peserta didik bisa bekerjasama untuk memaksimalkan kegiatan

belajar setiap peserta didik. Dalam belajar kelompok, peserta didik

mendiskusikan materi pelajaran secara bersama-sama, saling membantu

memahaminya, serta saling mendorong untuk bekerja keras. Dalam belajar

kelompok terjadi saling ketergantungan social, persaingan positif,

individualistic, dan kerja sama . Kerja sama cendrung meningkatkan prestasi,
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hubungan yang lebih positif dan kesehatan psikologis.  Berbeda dengan

pengertian tentang belajar bersaing, di mana para peserta didik saling bersaing

untuk memperoleh tujuan akademis sepertinilai A, yang hanya bisa diperoleh

oleh beberapa orang saja. Belajar kelompok juga beberbeda dengan belajar

secara individu, di mana peserta didik belajar sendiri-sendiri untuk mencapai

tujuan tertentu yang tidak ada hubungannya dengan tujuan siswa lain.

B. Manfaat Belajar Kelompok
Ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan belajar

kelompok yang dikoordinir secara baik. Manfaat tersebut dijelaskan sebagai

berikut :

a. Saling berinteraksi antar anggota kelompok.

Diyakini dalam satu kelas belum terjadi interaksi yang optimal di antara

sesama peserta didik secara keseluruhan. Kenyataannya dapat dilihat bahwa

setiap kelas ada kelompok-kelompok kecil (geng) yang dominan, yang

anggotanya mereka pilih sesuai dengan standar mereka, baik dari sisi ekonomi,

status sosial, kepintaran, kecantikan dan lain-lain. Kelompok-kelompok kecil

ini saling berinteraksi sesama anggota kelompok mereka saja, sehingga terjalin

kesetiakawanan yang kuat di kelompok mereka. Namun terhadap anggota

anggota yang lain mereka kurang peduli, kurang bersahabat dan kurang

empati. Hal-hal yang seperti ini kadang-kadang menimbulkan gesekan-

gesekan sosial, sehingga menimbulkan pepecahan yang bermuara

permusuhan antar kelompok. Bila terjadi permusuhan tentu akan

mengakibatkan kondisi kelas yang tidak kondusif sehingga mengganggu

proses pembelajaran. Mereka merasa tidak nyaman berada di sekolah, bisa

jadi mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar aturan

sekolah, seperti absen, cabut bahkan berkelahi.

b. Saling bertukar pikiran sehingga menambah wawasan

Peserta didik terdiri dari beraneka ragam latar belakang; kemampuan

belajar, hubungan sosial, status sosial ekonomi, budaya, jenis kelamin dan

lain sebagainya, sehingga masing-masing mereka memiliki karakteristik

berbeda. Bila mereka dibentuk dalam satu kelompok maka akan terjadi saling

memberi dan menerima dan memberi pengaruh dalam ke khasan mereka

tersebut. Suatu contoh, anak yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi,

115



mereka memiliki kesempatan yang lebih banyak memiliki pengalaman untuk

pergi ke mana-mana atau memiliki fasilitas yang bisa jadi belum di miliki oleh

temannya yang lain. Kelebihan-kelebihan mereka ini dapat merupakan

sumbangan untuk anggota yang lain dalam menyelesaikan suatu tugas.

c. Saling bekerjasama dan membentuk kekompakan

Disarankan pembentukan kelompok belajar tidak permanen dalam

periode yang lama. Artinya anggota kelompok  harus diroling setiap ada

kegiatan sehingga ada terjadi  pertukaran anggota kelompok. Tujuanya adalah

pengayaan dalam jumlah teman sehingga terjadi kekompakan dalam kelas

tersebut. Tentu dalam hal ini kreativitas guru/pembimbing sangat dibutuhkan

untuk membentuk kelompok belajar yang memenuhi kriteria. Jangan

pembentukan kelompok diserahkan kepada peserta didik saja, karena kalau

diserahkan, mereka dalam pemilihan kelompok akan memi;ih anggotanya

sesuai dengan kriteria kelompok mereka.

C. Tujuan Pembentukan Kelompok Belajar
Secara garis besar ada dua tujuan dari pembentukan kelompok belajar

tersebut. Tujuan itu adalah :

a. Tujuan yang berkenaan dengan kegiatan belajar :

1. Mendalami pelajaran sehari-hari

2. Menyelesaikan tugas kelompok

3. Menanggulangi kesulitan belajar

4. Mempersiapkan diri untuk ujian

b. Tujuan yang berkenaan dengan pengembangan diri :

1. Membina keakraban

2. Membina ketrampilan sosial

3. Mengembangkan minat, bakat dan ketrampilan khusus

4. Mengembangkan rasa empati

5. Mengembangkan rasa toleransi

Namun akhir dari pembentukan kelompok belajar dapat menciptakan

suasana kelas atau sekolah yang kondusif sehingga terhindar dari perkelahian

antar anggota, antar kelompok, dan antar kelas (bully). Penulis yakin jika

setiap kelas melaksanakan pembentukan kelompok belajar sesuai dengan
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kriteria yang baik, maka akan terjalin rasa kebersamaan, rasa empati, rasa

memiliki, rasa tanggungjawab, rasa  persaudaraan di antara peserta didik

dan akhirnya mereka akan sukses dalam belajar.

D. Syarat-syarat Pembentukan Kelompok Belajar.
Ada beberapa kebiasaan yang dilakukan guru untuk membentuk

kelompok belajar, antara lain berdasarkan : berdasarkan keinginan peserta

didik, urutan tempat duduk, berdasarkan urutan nomor angka genap dan ganjil,

menurut urutan absensi, menyebutkan angka sampai sepuluh secara berulang

dan siapa yang sama angkanya berarti mereka satu kelompok, membagi

jumlah peserta didik dalam kelas sesuai dengan ukuran kelompok yang

dibutuhkan, dan membentuk kelompok secara acak atau secara undian.  Bila

dilakukan seperti yang dibicarakan ini, mungkin akan terjadi persaingan antar

kelompok, tidak terjadi dinamika kelompok, tidak terjadi penambahan

wawasan (take and give information), akhirnya tujuan dari pembentukan

kelompok belajar tidak tercapai. Untuk lebih presentatif dalam pembentukan

kelompok belajar tersebut, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu :

1. Anggota kelompok jangan terlalu sedikit atau terlalu banyak.

Jumlah yang disarankan berkisar 5 s/d 7 orang dengan jumlah ganjil.

Jumlah peserta yang sedikit membuat kurangnya kesempatan berinteraksi

secara luas dan begitu juga jumlah yang terlalu banyak akan membuat

sebagian anggota kurang bertanggungjawab dan kurang melibatkan diri

sehingga yang berinisiatif bekerja hanya orang-orang tertentu saja.

2. Memiliki keragaman kemampuan dalam belajar.

Salah satu tujuan dari pembentukan kelompok belajar adalah bagaimana

peserta didik yang memiliki kekurangan dalam kemampuan belajar dapat

terbantu oleh temannya yang memiliki kemampuan yang lebih. Dalam konteks

ini diharapkan terjadi proses pemberian dan penerimaan (take and give infor-

mation) antara mereka.

3. Memiliki keragaman kemampuan hubungan sosial

Setiap individu memiliki perbedaan dalam cara berinteraksi/komunikasi

dengan orang lain. Perbedaan ini boleh jadi disebabkan oleh faktor bawaan

atau kurangnya memiliki pengalaman dalam berinteraksi. Agar terjadi dinamika
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kelompok dianjurkan dalam satu kelompok hendaknya ada variasi kemampuan

interaksi/komunikasi yang dimiliki para anggota kelompok.

4. Memiliki keragaman status sosial ekonomi

Tingkat status sosial ekonomi berpengaruh terhadap pengalaman dan

wawasan seseorang. Biasanya orang yang memiliki status sosial tinggi

memiliki kesempatan yang lebih untuk berpengalaman karena ditunjang oleh

fasilitas yang mendukung. Berbeda dengan orang yang memiliki status sosial

rendah, mereka kurang dalam hal fasilitas, sehingga membuat mereka kurang

berpengalaman dan menyebabkan kurang dalam wawasan. Apalagi bila dalam

kegiatan belajar kelompok memerlukan fasilitas tertentu maka bagi anak yang

memilikinya dapat menyumbangkan atau meminjamkan fasilitas tersebut agar

tercapai tujuan pembelajaran. Oleh sebab itu variasi tingkat status sosial

ekonomi ini dalam pembentukan kelompok belajar menjadi hal yang harus

menjadi pertimbangan  oleh  guru/pembimbing.

5. Memiliki keragaman jenis kelamin

Sebaiknya dalam satu kelompok belajar tersebut ada laki-laki dan ada

perempuan. Perbedaan jenis kelamin dalam satu kelompok akan membuat

peserta didik menjadi bersemangat atau aktif, karena masing-masing jenis

berusaha menjaga imej di hadapan lawan jenis. Selanjutnya ada hal-hal yang

menarik untuk dibicarakan, biasanya kalau dalam satu kelompok terdiri dari

beberapa anggota yang sejenis, biasanya mereka berperilaku bebas. Namun

berbeda kalau mereka digabungkan, mereka masing-masing merasa malu,

sungkan, risih. Hal ini menjadi penting agar proses belajar kelompok berjalan

secara efisien dan efektif, variasi dalam keragaman jenis kelamin perlu

dipertimbangkan.

6. Pertimbangan mobilitas

Kegiatan kelompok belajar di sekolah kadang-kadang waktunya berlanjut

di luar jam sekolah. Bisa jadi mereka melanjutkan kegiatan tersebut di rumah

teman mereka. Agar mobilitas mereka tidak terganggu maka kedekatan lokasi

rumah juga menjadi pertimbangan.
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7. Pembentukan kelompok jangan permanen

Waktu pelaksanaan kegiatan kelompok bermacam-macam. Ada untuk

satu kegiatan saja, berarti menggunakan durasi waktu yang tidak lama, ada

untuk beberapa kegiatan dan bahkan ada untuk satu semester atau satu

tahun ajaran. Untuk kegiatan yang lama ada manfaat positif seperti terjalin

kedekatan interaksi sosial yang lebih akrab namun di sisi lain kelemahannya

adalah kurang terjalin interaksi antar anggota kelompok yang lain. Maka dalam

hal ini dapat disarankan untuk membentuk kelompok jangan terlalu lama,

harus diroling atau diganti anggota kelompok dalam waktu tertentu dengan

mempertimbangkan persyaratanpembentukan kelompok sehingga suasana

kelas lebih akrab karena terjadi interaksi semua peserta didik.

Menurut Johnson David W dan Johnson Frank P (2012) untuk

menempatkan peserta didik dalam kelompok harus menentukan :

1. Berapa seharusnya ukuran kelompok

2. Bagaimana peserta didik seharusnya ditempatkan dalam kelompok

3. Berapa lama kelompok ada

4. Kombinasi kelompok seperti apa yang cocok digunakan dalam pelajaran.

Selanjutnya ukuran kelompok bergantung pada “Team” :

T  =  Time limits (batas waktu)

E  =  Experience (pengalaman)

A  =  Age (umur)

M  =  Material (materi)

Untuk memilih ukuran kelompok ada  beberapa saran seperti berikut ini

:

1. Semakin bertambah jumlah anggota kelompok,sumber untuk membantu

kesuksesan kelompok semakin bertambah pula. Semakin banyak jumlah

anggota semakin bertambah pula (1) tingkat ketrampilan dan keahlian,

(2) jumlah ide yang tersedia untuk mencapai dan memproses informasi,

(3) perbedaan sudut pandang.

2. Semakin singkat waktu yang tersedia, semakin kecil ukuran kelompok

belajar. Jika hanya tersedia waktu yang singkat untuk pelajaran, maka

kelompok kecil seperti berpasangan akan lebih efektif. Kelompok kecil

hanya membutuhkan waktu sebentar untuk mengatur tugas, mereka
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bekerja lebih cepat dan masing-masing anggota mendapatkan bagian

tugas yang seimbang.

3. Semakin kecil ukuran kelompok, semakin sulit peserta didik menghindar

dari tugas yang ada. Melalui kelompok kecil usaha setiap peserta didik

akan lebih mudah diawasi , sehingga peserta didik menjadi lebih

bertanggungjawab.

4. Semakin besar ukuran kelompok semakin terampil anggota kelompok.

Dalam berpasangan, peserta didik harus mengatur dua interaksi. Dalam

kelompok beranggotakan tiga orang, terdapat enam interaksi yang harus

diatur. Dalam kelompok yang beranggotakan empat orang, terdapat dua

belas interaksi yang harus diatur. Seiring besarnya ukuran kelompok,

ketrampilan antarindividu dan kelompok kecil diperlukan untuk mengatur

interaksi antar anggota kelompok menjadi lebih kompleks

5. Semakin besar ukuran kelompok, semakin sedikit interaksi antar anggota

kelompok. Hasilnya adalah kurangnya keterpaduan kelompok, sedikitnya

pertemanan, dan kurangnya semangat individu.

6. Materi yang tersediaatau arti khusus dari tugas dapat menentukan ukuran

suatu kelompok. Ketika Anda mempunyai sepuluh computer dengan

tiga puluh peserta didik. Anda mungkin akan membentuk kelompok yang

terdiri dari tiga orang. Ketika tugas yang ada adalah berlatih tenis, maka

kelompok berpasanganlah yang paling cocok

7. Semakin kecil ukuran kelompok, semakin mudah untuk mengetahui

kesulitan-kesulitan yang dihadapi  para siswa  ketika bekerjasama.

Masalah tentang kepemimpinan, konflik antar anggota yang tak

terpecahkan, persoalan tentang kekuatan dan control yang berlebihan,

dan masalah-masalah lain yang dihadapi peserta didik pada saat

bekerjasama akan lebih mudah diketahui jika ukuran kelompok kecil.

Melalui kelompok kecil dapat dipastikan bahwa semua peserta didik

terlibat secara aktif dan berpartisipasi secara adil.

Pada umumnya kelompok yang terdiri dari latar belakang,

ketrampilan,dan ketertarikan yang berbeda-beda (bervariasi) seperti yang

dikemukakan David W. Johnson dan Frank P.Johnson (2012: 482) mempunyai

keuntungan tersendiri, yaitu :
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a) Peserta didik terbuka pikirannya terhadap bermacam-macam ide,

banyaknya sudut pandang, dan cara memecahkan masalah yang

berbeda-beda.

b) Peserta didik menghasilkan lebih banyak ketidakseimbangan kognitif

yang menstimulasi belajar, kreativitas dan perkembangan kognitif dan

social.

c) Peserta didik terlibat dalam pemikiran yang lebih terperinci, memberI

dan menerima lebih banyak penjelasan, dan terlibat dalam seringnya

menggunakan pespektif dalammendiskusikan materi, meningkatkan

pemahaman yang mendalam, kualitas saran, dan ketepatan ingatan

jangka panjang.

E. Proses Pembentukan Kelompok Belajar
Untuk membentuk kelompok belajar ada hal-hal yang perlu

diperhatikan :

1. Pada awal pembentukan kelompok belajar dikelola oleh guru/pembimbing

dengan memperhatikan :

a. Kriteria syarat pembentukan kelompok belajar.

b. Menjelaskan tujuan pelaksanaan kelompok belajar.

c. Menumbuhkan keakraban anggota kelompok

d. Membahas kegiatan yang akan dilakukan

2. Dalam pelaksanaan kegiatan kelompok belajar, pemimpin kelompok

memimpin kegiatan kelompok belajar. Guru/konselor berperan

menfasilitasi, mengevaluasi dan mensupervisi  kegiatan kelompok

tersebut.

F. Kinerja Guru BK/Konselor dalam Menyelenggarakan
Bimbingan Kelompok Belajar.
Berikut ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan konselor dalam

menyelenggarakan bimbingan kelompok belajar. Dalam melaksanakan

kegiatan tersebut konselor dapat bekerjasama dengan guru mata pelajaran

(Guru MAPEL). Kegiatan tersebut  antara lain :

1. Menyelaskan  pengertian, tujuan, kegunaan dan contoh-contoh kegiatan

kelompok belajar kepada personal sekolah, peserta didik dan orang tua
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2. Berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam menyiapkan

kelompok belajar.

3. Membentuk kelompok-kelompok belajar dengan memperhatikan

karakteristik kelompok.

4. Menyusun program dan jadwal kegiatan kelompok belajar.

5. Memantau dan mensupervisi kegiatan kelompok belajar.

6. Membuat catatan dan menyususn laporan kegiatan kelompok belajar

serta menyampaikannya kepada pimpinan sekolah sesuai dengan kode

etik BK
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