
RESENSI I

Judul : Group Dynamics in The Language Classroom
Penyusun : Zoltan Dornyei dan Tim Murphey
Penerbit : Cambridge: Cambridge University Press. 2003
Tebal : 191 halaman

Patrisius Istiarto Djiwandono
Universitas Ma Chung

PENDAHULUAN
Pendekatan komunikatif dalam pengajaran bahasa membawa serta gagasan
tentang group work, karena pendekatan ini bisa tumbuh subur dalam iklim
interaktif antara murid dengan gurunya atau murid lainnya. Namun, dimensi
kerja sama kelompok jarang diulas secara mendalam. Karya Littlewood (1991),
misalnya, lebih menitikberatkan pada prinsip-prinsip pendekatan komunikatif
daripada menelusuri aspek-aspek kelompok pemelajar. Sloan (1991) juga
hanya sekedar mendefinisikan belajar kolaboratif sebagai pendekatan yang
terpusat pada siswa sebagai anggota suatu kelompok belajar. Padahal yang tak
kalah pentingnya bagi praktisi pengajaran adalah memahami sifat-sifat
manusia yang pada akhirnya membentuk dinamika kelompok belajar ini.
Menyadari bahwa konsep “dinamika kelompok” merupakan sesuatu yang baru
dalam ranah pembelajaran bahasa, kedua penulis memulai buah pikirannya dari
pertanyaan yang kemungkinan besar akan menyeruak di benak pembaca: apa
itu dinamika kelompok dan mengapa perannya menjadi penting dalam
pengajaran bahasa. Keseluruhan bagian Pendahuluan ditulis secara panajng
lebar untuk menjawab pertanyaan ini.
 Para penulis percaya pada prinsip yang diringkas dalam akronim TEAM:
Together Everyone Achieves More. Mereka yakin bahwa dinamika kelompok
menentukan iklim belajar dalam kelas. Dinamika yang sehat akan membangun
iklim belajar yang positif; sebaliknya, dinamika yang kacau akan
memunculkan situasi belajar yang menekan.

ISI BUKU
Bab I dimulai dengan pengertian ‘group’ itu sendiri, kemudian secara
terperinci mengajukan pembahasan tentang kondisi awal dalam terbentuknya
suatu kelompok. Tahap awal yang umumnya dicirikan oleh ketertarikan awal
atau perasaan tidak suka antar anggota kelompok harus diolah menjadi
acceptance, saling menerima satu sama lain untuk bersama-sama me-
nyelesaikan tugas atau membuat suatu kemajuan belajar. Penulis menyajikan
teknik-teknik praktis yang bisa  dilakukan oleh seorang guru, mulai dari saling
mengenal satu sama lain, cara mengingat nama masing-masing, sampai pada
teknik icebreaker. Pembahasan mengalir dengan lancar, mudah dimengerti
karena disertakannya ciri-ciri dalam bentuk daftar, dan ilustrasi dari kasus-
kasus nyata yang memungkinkan para pembaca segera memahami aspek-aspek
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yang  positif dan aspek-aspek negatif yang harus dihindari oleh seorang guru
sebagai pemimpin kelas.

Bab 2 menyoroti pentingnya membangun norma kelompok, suatu
aturan yang disepakati bersama dan yang mengatur tindak tanduk setiap
anggota kelompok. Guru yang menginginkan kepatuhan norma harus berupaya
untuk menjelaskan norma-norma tersebut, tidak segan bernegosiasi dengan
para anak didiknya, menjelaskan manfaat dan nilai-nilai yang dikandung oleh
seperangkat norma, dan yang sangat penting adalah menjadikan dirinya se-
bagai teladan (model) dalam mematuhi peraturan tersebut. Bahkan disarankan
juga membuat semacam kontrak belajar yang memperinci tindakan yang harus
ditunjukkan oleh guru dan muridnya dalam suatu kegiatan belajar.

Memasuki Bab 3, pembaca bisa merasakan betapa para penulis benar-
benar memandang grup seperti layaknya seorang anak manusia yang lahir,
mengalami masa transisi yang kadang-kadang diwarnai gejolak, mulai
membuat pencapaian-pencapaian, sampai akhirnya memudar dan punah. Pesan
khusus yang pantas diingat oleh seorang guru sebagai pemimpin kelompok
adalah bahwa masa gejolak dalam suatu grup adalah lumrah. Masa tersebut
merupakan transisi ke tahap yang lebih mantap, tahap dimana para anggota
kelompok dapat menyuarakan ketidaksepakatan secara wajar dan me-
nyikapinya secara tepat tanpa ledakan-ledakan emosional.  Para guru sebaiknya
mengupayakan bahwa setiap kelompok pembelajar mengalami keempat tahap
tersebut, yakni pembentukan, transisi, pencapaian, dan pembubaran.

Bab ini juga membangkitkan kesadaran seorang guru tentang beberapa
kendala dalam proses pematangan sebuah grup. Kendala itu meliputi antara
lain terlompatinya tahap-tahap perkembangan yang wajar, terhentinya per-
kembangan dinamika, dan perbedaan individu dalam kelompok. Ilustrasi dan
kutipan yang diberikan di bagian ini terasa sangat dekat dengan fakta kelas-
kelas bahasa di sekeliling kita. Namun sayang tidak dijelaskan secara lebih
terperinci bagaimana seorang guru harus mengatasi masalah-masalah umum ini,
kecuali sekelumit saran  untuk “jangan panik, relaks, dan bersabarlah”.

Bab 4 mengupas lebih dalam karakteristik sebuah grup yang telah
matang. Grup seperti ini dicirikan oleh kekompakan (cohesiveness), konflik
yang kendati sering namun cepat bisa diatasi melalui manajemen konflik, dan
kepemimpinan yang mengutamakan pendelegasian tugas. Kemudian fokus
beralih pada aspek-aspek kekompakan, utamanya pada ciri-cirinya dan
bagaimana guru bisa menciptakan iklim kompak di antara kelompok-kelompok
pemelajarnya. Penulis dengan jeli menyoroti pula kerugian yang dapat terjadi
jika sebuah grup menjadi terlalu kompak. Grup seperti ini kemudian tanpa
sadar bermetamorfosa menjadi kelompok sosial dan bukannya kelompok
belajar. Para anggotanya pun, karena ikatan yang makin menguat, menjadi
‘sungkan’ untuk mengkritisi kinerja rekan-rekan setimnya. Akibatnya, pro-
duktivitas menurun dan kualitas kerja pun merosot.
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Bab 5 menyoroti pentingnya penataan ruang kelas, pengaturan kursi,
sampai pada pencahayaan, dekorasi, dan musik. Beberapa ide kreatif dilontar-
kan disini, seperti misalnya memutar berbagai jenis musik untuk menyertai
tahap-tahap kegiatan belajar, atau meminta murid membuat suatu gambaran
mental tentang suasana yang menyenangkan ketika mereka terpaksa belajar di
ruang kelas yang jauh dari ideal. Secara keseluruhan, bab ini singkat namun
dengan gamblang memberikan pengetahuan praktis tentang bagaimana sebaik-
nya seorang guru menciptakan kondisi fisik yang kondusif untuk belajar.

Bab 6 merupakan bab terpadat, penuh dengan teori-teori kepemimpin-
an efektif mulai dari era Lewin sampai Heron. Bab ini menyajikan ulasan tipe-
tipe kepemimpinan yang nampaknya menjadi terlalu luas untuk diterapkan
sekedar pada kelompok pemelajar di latar kelas, dan lebih pas untuk para
kepala sekolah, penyelia, pimpinan unit, kepala satuan tugas, atau setidaknya
koordinator mata kuliah. Lepas dari fakta tersebut, ulasan yang disajikan
sangat mudah dicerna, dan sejak awal sampai akhir menyajikan gradasi dari
teori yang sederhana sampai yang lebih komprehensif dengan berbagai sub kla-
sifikasi sikap kepemimpinan yang baik.

Bab 7 memusatkan pembahasan pada peran setiap murid dalam ke-
lompoknya. Dengan jeli buku ini menukik pada kecenderungan terbentuknya
beberapa peran tertentu dalam setiap kelompok. Peran-peran yang secara
alamiah mewujud adalah peran pemimpin, pengatur, pemberi tenaga, pencipta
kerukunan, pengeluh, si kambing hitam, si pesimis, si pemberontak, dan si
pelawak. Seorang guru yang baik mempunyai kepekaan untuk mengenali
peran-peran ini, dan dengan bijak memaksimalkan peran yang mendukung
kemajuan suatu kelompok, dan menekan beberapa ciri yang menghambat.
Tindakan guru bisa berupa ungkapan-ungkapan verbal kepada siswanya, atau
secara eksplisit menugaskan peran-peran tersebut kepada setiap anggota
kelompok. Secara umum, isi bab ini akan terasa sangat penad untuk konteks
pembelajaran kolaboratif, dimana para siswa belajar dalam kelompok-
kelompok kecil dalam jangka waktu yang cukup lama.

Bab 8 memberikan ulasan praktis tentang bagaimana mengatasi
konflik antar anggota dan rasa jenuh atau apatis yang kadang kala
menghinggapi kelompok belajar. Yang menarik, pada awal bab para penulis
sependapat bahwa pada kadar tertentu, konflik diperlukan untuk membuat para
anggota kelompok menjadi lebih matang dan kokoh. Lalu ulasan pun mengalir
mulai dari penyebab konflik, jenis-jenis konflik, bagaimana jalan keluarnya,
rasa apatis, dan bagaimana cara mengatasinya.

KOMENTAR
Secara keseluruhan, sangat nyaman membaca buku dengan takaran teori dan
kiat-kiat praktis yang pas seperti buku ini. Pesan yang dikandungnya bagus
untuk para guru atau dosen yang selama ini tanpa sadar terjebak dalam
pemikiran bahwa tugasnya adalah semata-mata mengajar. Selain berbekal ilmu
yang memadai, seorang guru juga hendaknya tahu bahwa ada dimensi
psikodinamis yang mewarnai suasana kelas dan menentukan arah dan
kecepatan perkembangannya. Buku ini memperluas wawasan guru tentang
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dimensi tersebut dan bagaimana membentuknya sehingga menjadi kekuatan
tersendiri di balik kemajuan belajar.

Buku ini bukanlah buku linguistik atau teori-teori belajar bahasa.
Nilai-nilai yang ditawarkannya adalah nilai-nilai dinamika kelompok, dan oleh
karena itu sangat tepat untuk para praktisi pendidikan yang percaya bahwa
keberhasilan pembelajaran bahasa sedikit banyak tergantung pada bagaimana
pemelajar saling berinteraksi dalam kelompok secara sehat. Yang kurang
tersentuh oleh ulasan buku ini adalah keselarasan antara prinsip-prinsip
dinamika kelompok dengan pola-pola interaksi khas dalam kelas komunikatif,
seperti kesenjangan informasi, ranking, Say It, atau 4/3/2, (Joe, Nation, dan
Newton, 1996). Bagaimana dinamika kelompok bisa relevan dengan
pengaturan-pengaturan serupa itu? Apakah tidak terlalu  luas, mengingat
pengaturan-pengaturan seperti yang disebutkan itu hanya sekedar mengatur
giliran berbicara dan menciptakan kesenjangan informasi. Jawaban atas
pertanyaan ini tidak dapat ditemukan dalam buku ini, dan pembaca harus
menyimpulkan sendiri kaitan antara gagasan-gagasan buku ini dengan tipe-tipe
kerja kelompok dalam kelas bahasa yang telah mereka kenal sebelumnya.

Wheeler (1994) menyoroti masalah-masalah klasik yang sering timbul
pada kelompok-kelompok belajar dalam konteks pendekatan komunikatif,
yang di antaranya adalah kecenderungan berbicara dengan bahasa ibu, anggota
yang mendominasi, anggota yang lebih suka bekerja sendiri, dan kegagalan
mereka untuk saling belajar dari kesalahan bahasanya. Guru yang mendapati
masalah-masalah serupa ini bisa mencari solusinya dari buku ini, tetnunya
dengan sedikit kecermatan ekstra dan refleksi mendalam disana-sini.

Karena ruang lingkupnya yang luas itu, buku ini sesuai untuk konteks
collaborative learning dan student-centered learning, dimana kelompok-
kelompok belajar dibentuk dan para anggotanya saling berinteraksi dalam
kurun waktu lama untuk menyelesaikan tugas-tugas dalam domain kognitif
yang tinggi, seperti pemecahan masalah, aplikasi, evaluasi, atau studi kasus.
Mereka yang mengajar dengan pendekatan content-based teaching akan dapat
memetik manfaat yang cukup banyak dari buku ini. Juga, mereka yang selama
ini terpaku pada pengajaran yang lebih berpusat pada guru, atau yang belum
melihat daya dorong tersembunyi dalam interaksi yang sehat antar anggota
kelompok akan belajar banyak dari bacaan ini.

Lepas dari ulasannya yang lugas dan berorientasi praktis, buku ini
terasa mengesampingkan fakta bahwa ada sejumlah pemelajar atau bahkan
juga guru yang karena sifat introvertnya tidak akan pas dengan ‘resep-resep’
dinamika kelompok ini. Akan terasa lebih lengkap jika ada ulasan sedikit
tentang bagaimana para pemelajar introvert bisa mengelola kecakapan intra-
personalnya sehingga bisa berjalan harmonis dengan kecakapan interpersonal
yang menjadi tumpuan buku ini, atau setidaknya menjadi satu derap menuju
keberhasilan belajar bahasa.

Pembaca yang sudah mengenal beberapa karya penting di bidang
belajar kelompok seperti Christison, (1994), Nation (1994), dan Green,
Christopher dan Lam (2002) akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam
dan tajam dari buah pikiran Dornyei dan Murphey ini. Jika Nation rajin
mengupas pengaturan informasi dalam kelompok, Christison mulai menyelami
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interaksi dalam kelompok, dan Green dan kawan-kawan menggagas penting-
nya homogenitas kelompok, maka Dornyei dan Murphey membentangkan se-
buah peta interaksi kelompok yang sarat dengan potensi, masalah, dan bagai-
mana mengendalikannya, sambil tetap mempertahankan alur yang lancar dan
keterpahaman yang baik.
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