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ABSTRACT 
 

This paper aims to provide guidelines for accounting educators who 
wish to promote team-building competencies within group projects. This 
paper also give the application how to build effective team in class usage 
of McGrath’s model and guidance that develops by Bryant and Albring 
(2006). The number of 50 accounting students in research methodology  
class of  Maranatha Christian University participated in this application. 
The project is make a mini research. The results show that the students 
have a significant differences in their attitudes and behavior from the 
experience in the new team.    
Keywords: team building; teams; groups; group projects 

 
  

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pedoman (guidance) praktis 
bagi dosen-dosen akuntansi untuk memfasilitasi mahasiswa di dalam 
kelas guna membangun team yang efektif. Tulisan ini juga memberikan 
aplikasi dengan menunjukkan contoh bagaimana membangun team yang 
efektif di dalam ruang kelas dengan menggunakan McGrath’s Model dan 
mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh Bryant dan Albring (2006). 
Aplikasi effective team building dilaksanakan pada mahasiswa semester 
6, jurusan akuntansi, Universitas Kristen Maranatha yang sedang 
mengambil mata kuliah Metodologi Penelitian, di semester genap 
2006/2007. Total mahasiswa yang menjadi responden adalah 50 
mahasiswa. Proyek yang diberikan adalah membuat proposal penelitian 
dan menyelesaikan sebuah penelitian sederhana (mini research).  
Hasil aplikasi model  menunjukkan bahwa sebagian besar responden 
merasakan hal positif terkait perubahan sikap dan berhasil mengurangi 
sifat negatif selama bekerja dengan tim yang baru. Responden merasa 
senang dan gembira bekerja dalam tim yang baru dan merasakan 
adanya perbedaan yang signifikan antara tugas kelompok yang selama 
ini dijalankan dengan pengalaman bekerja dalam tim yang baru.  
Kata kunci: Membangun tim, tim, kelompok  
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1. PENDAHULUAN 

 

Pendidikan akuntansi di Indonesia memiliki tanggungjawab yang besar untuk 

menyiapkan mahasiswa agar kelak sukses berkarier di profesi akuntan. Tantangan bagi 

lulusan untuk semua lapangan pekerjaan yang membutuhkan profesionalisme kerja, 

termasuk akuntan adalah penguasaan hardskill dan softskill yang memadai. Yang 

dimaksud penguasaan hardskill bagi lulusan adalah lulusan yang memiliki pengetahuan 

dalam bidangnya dan memiliki pengetahuan teknologi, sedangkan penguasaan softskill 

bagi lulusan adalah lulusan yang memiliki kemampuan bekerja dalam team, 

kemampuan menganalisa dan berpikir logis serta kemampuan bekerja dalam situasi 

saling ketergantungan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh dunia usaha di 

Indonesia, para pengguna lulusan lebih membutuhkan lulusan perguruan tinggi yang 

memiliki softskill memadai daripada lulusan yang hanya sekedar memiliki hardskill, 

berupa kecerdasan intelektual yang tinggi.   

Oleh karena itu, akuntan pendidik dituntut oleh berbagai badan profesional 

untuk mengembangkan softskill mahasiswa akuntansi sejak dini, khususnya kemampuan 

mahasiswa bekerja dalam team. Kalangan praktisi/profesi dan pengusaha, akuntan 

manajemen, akuntan publik, internal auditor dan Ikatan Akuntan Indonesia, semuanya 

menekankan pada pentingnya keahlian membangun team. Hasil survei di Amerika yang 

dilakukan oleh ikatan akuntan manajemen bersama-sama dengan ikatan akuntan 

keuangan menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan lebih membutuhkan calon 

karyawan (akuntan) yang memiliki keahlian membangun team dibanding dengan yang 

tidak memiliki keahlian ini (Segel dan Sorensen 1994).  

Berbagai institusi dan organisasi profesi juga telah memfasilitasi karyawannya 

agar dapat bekerja secara team. American Institute and Certified Public Accountant 

(AICPA) juga menekankan pentingnya membangun team diantara para akuntan. 

Kompetensi yang diharapkan dari para anggotanya, yaitu kompetensi personal, 

kompetensi fungsional dan kompetensi dari perspektif bisnis yang luas.  AICPA 

menjelaskan bahwa kompetensi personal yang spesifik adalah bahwa akuntan-akuntan 

profesional harus dapat bekerja secara team dan memiliki keahlian membangun team. 

Tujuannya adalah agar para akuntan berhasil mencapai tujuan organisasi, dapat menjadi 
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rekan bisnis yang bernilai dalam organisasi serta dapat memberikan solusi bisnis bagi 

organisasi. AICPA 2005 mendefinisikan seseorang yang memiliki kompetensi dalam 

konteks kerjasama team adalah seseorang yang: (1) mengakui nilai keberagaman 

/perbedaan tiap orang yang terkait dalam pekerjaannya, (2) memiliki komitmen untuk 

mencapai tujuan bersama ketika bekerja dalam team, (3) bersedia menerima saran dan 

petunjuk dari pimpinan dan anggota yang lain, serta (4) menghargai dan memfasilitasi 

harapan team.   

Tidaklah mudah untuk mempelajari dan melatih kompetensi-kompetensi 

tersebut diatas. Kompetensi ini harus ditumbuhkan terus menerus dalam diri mahasiswa 

sehingga menjadi kebiasaan dan nilai yang tertanam dalam diri mahasiswa. Disinilah 

peran dosen untuk memfasilitasi tumbuhnya kompetensi ini sejak dini melalui 

penugasan-penugasan dalam ruang kelas yang proses penyelesaiannya oleh mahasiswa 

didesain secara khusus oleh dosen. 

  Tulisan ini bertujuan untuk memberikan pedoman (guidance) praktis bagi 

dosen-dosen akuntansi untuk memfasilitasi mahasiswa di dalam kelas guna membangun 

team yang efektif. Dalam memberikan pedoman tersebut, penulis sekaligus memberikan 

aplikasi dengan menunjukkan contoh bagaimana membangun team yang efektif di 

dalam ruang kelas dengan menggunakan McGrath’s Model dan mengikuti pedoman 

yang dikembangkan oleh Bryant dan Albring (2006).   

Garis besar tulisan ini akan membahas tentang: (1) perbedaan antara team dan 

group, (2) klasifikasi jenis team yang sering digunakan dalam kelas-kelas akuntansi, (3) 

pedoman spesifik untuk membangun team yang efektif dengan menggunakan rerangka 

McGrath’s model, (4) aplikasi membangun team yang efektif dalam ruang kelas. 

 

2. Telaah Literatur  
 

Perbedaan Teams vs Groups 

Istilah team dan group seringkali saling dipertukarkan dalam penggunaannya. 

Sebenarnya team dan group bukanlah hal yang sama (Katzenbach dan Smith 1999; 

Greenberg 1996; Robbins 1997). Dosen seringkali memberikan tugas-tugas kepada 

mahasiswa dengan cara membentuk group dengan tujuan untuk menanamkan dan 
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memelihara kompetensi mahasiswa dalam membangun team guna membekali mereka 

untuk sukses berkarir di profesi akuntansi. Pada praktiknya, tugas kelompok yang 

diberikan dosen ternyata tidak serta merta akan menciptakan team building dalam diri 

mahasiswa, atau tidak otomatis membuat mahasiswa bekerja sebagai sebuah team. 

Mengapa bisa demikian? Jawabannya adalah ada kekeliruan dalam memahami 

pengertian antara team dan group, serta kekeliruan dalam menerapkan satu rangkaian 

pekerjaan yang dibentuk dalam group. Oleh karena itu, penting membedakan  teams dan 

groups. 

Dalam bidang perilaku organisasional, definisi team yang berterima umum 

adalah sejumlah kecil orang yang memiliki keahlian yang saling melengkapi, yang 

punya komitmen pada tujuan yang sama, dan melakukan pekerjaan dengan saling 

bergantung satu dengan yang lain dan bertanggungjawab (Katzenbach and Smith 1999). 

Sedangkan  Geenberg (1996) mendefinisikan group sebagai kumpulan dua orang atau 

lebih, yang memiliki ketertarikan yang sama terhadap sesuatu hal dan memiliki pola 

hubungan yang tetap/tidak berubah yang berbagi tujuan bersama dan memposisikan diri 

mereka sendiri sebagai sebuah kelompok. Dari definisi diatas, kita dapat melihat bahwa 

kedua definisi tersebut sangat mirip. Untuk memperjelas perbedaan antara teams dengan 

groups, Katzenbach dan Smith, 1999 mengidentifikasi 3 karakteristik utama sebuah 

team, yaitu: 

(1) Komitmen, (2) Akuntabilitas/ dapat dipertanggungjawabkan, dan (3) Keahlian. 

Komitmen 

Katzenbach (1999) menjelaskan bahwa team bukan hanya sebuah kelompok yang 

bekerja bersama, akan tetapi suatu teams bergantung pada sinergi anggotanya yang 

secara kolektif menghasilkan sebuah hasil akhir yang bukan hanya sekedar 

penggabungan sederhana dari bagian-bagian pekerjaan individual. Oleh karena itu, team 

memiliki komitmen untuk mencapai suatu tujuan yang spesifik yang bergantung pada 

usaha kolektif para anggota team untuk mencapai sukses. Untuk mencapai tujuan ini, 

anggota team harus belajar untuk saling percaya. Sedangkan group tidak membutuhkan 

sinergi untuk mencapai tujuan bersama, anggota group seringkali bekerja secara 

individu lalu kemudian menggabungkan pekerjaan mereka untuk membentuk hasil 

akhir. Dalam group, unsur kepercayaan bukanlah hal yang penting. 
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Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) 

Anggota team saling bertanggungjawab untuk mencapai hasil akhir yang berkualitas. 

Semua anggota team memiliki komitmen pada hasil yang dicapai dan memberikan rasa 

tanggungjawab pribadi kepada hasil akhir. Disini, unsur kepercayaan sangat penting 

diantara anggota team, mereka percaya bahwa anggota yang lain akan bekerja secara 

bersungguh-sungguh dan berkerjasama mencapai tujuan. Sebaliknya, anggota group 

hanya bertanggungjawab pada sebagian tugas yang menjadi bagian mereka, sepanjang 

mereka percaya bahwa mereka telah melakukan bagian mereka dengan baik, maka 

mereka tidak merasa perlu bertanggungjawab jika hasil akhir mereka kurang baik. 

Keahlian 

Sebuah team terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian dan kompetensi yang 

saling melengkapi dan menjadikannya sebagai sebuah team yang berbakat, sedangkan 

anggota group memiliki tingkat keahlian yang relatif sama pada tugas yang akan 

dikerjakan. Istilah group mengacu pada orang-orang yang punya kepentingan yang 

sama dalam satu area fungsional. Contoh pada profesi akuntansi, sebuat audit team 

berdasarkan hirarkinya, terdiri dari: staf auditor, senior, manager dan partner audit, tiap 

bagian memiliki level keahlian dan kompetensi yang berbeda.  

Tugas yang diberikan dosen kepada mahasiswa yang melibatkan beberapa 

orang, apakah  dapat disebut sebagai team atau group, tergantung pada seberapa luas 

dosen tersebut mendesain penyelesaian tugas, yang nantinya akan mempengaruhi 

baik/tidaknya proses yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan tugas. Contoh: 

Seorang dosen menugaskan mahasiswa secara berkelompok untuk membuat sebuah 

tulisan penelitian. Penugasan yang diberikan tanpa diikuti instruksi/pengarahan 

tambahan dari dosen. Mahasiswa diberikan kebebasan mengatur kelompoknya dan 

melaksanakan tugasnya. Akhirnya, hasil akhir tugas tersebut merupakan hasil kerja tiap 

individu yang kemudian digabungkan menjadi satu tulisan. Penugasan seperti ini tidak 

membentuk sebuah team, tapi hanya sekedar sebuah group.  Para anggota hanya sedikit 

berinteraksi diantara mereka sebab mereka memberikan kontribusi terpisah untuk satu 

tugas akhir. Mereka juga tidak merasa memerlukan kepercayaan, sinergi, dan rasa 

tanggungjawab, rasa saling saling bergantung untuk menyelesaikan hasil akhir.  
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Untuk mengembangkan team building skill bagi mahasiswa, para dosen 

akuntansi harus fokus pada dua tujuan penting, yaitu: (1) membantu mahasiswa 

membentuk kepercayaan dan komitmen dan menuangkannya ke dalam team untuk 

mencapai tujuan bersama, (2) membantu mengembangkan rasa tanggungjawab dan rasa 

saling bergantung diantara anggota team. Sebelum memberikan pedoman bagaimana 

mewujudkan tujuan ini, berikut ini penulis membahas taksonomi group dan team untuk 

mengidentifikasi hasil/tugas mahasiswa. 

Jenis-Jenis Group dan Team   

Group dapat dikategorikan menjadi formal group dan informal group. Greenberg 

(1996) membagi formal group kedalam dua jenis yaitu command group dan task group. 

Command group merupakan kelompok dengan bentuk hirarki (atas-bawah), yang  

dipimpin oleh seorang supervisor. Task group sifatnya sementara dan dibentuk untuk 

menyelesaikan tugas yang sudah terdefinisi dengan jelas.  

Dalam pendidikan akuntansi, tujuan utama memberikan tugas kelompok adalah 

untuk menumbuhkan keahlian mahasiswa membangun team. Mahasiswa harus belajar 

bekerja secara sinergi, saling bergantung dan saling bertanggungjawab untuk 

memberikan nilai tambah pada hasil akhir. Robbins (1997) membagi team ke dalam tiga 

kategori, yaitu (1) problem solving team, (2) self managed work team, dan (3) cross 

functional team.  Pada problem solving team, ciri-cirinya adalah individu-individu 

berada pada level yang sama dalam organisasi, melakukan curah pendapat dan bekerja 

bersama memberikan solusi pada masalah yang khusus dan tidak ada kebebasan penuh 

untuk merealisasikan saran-saran mereka. Pada self managed work team, tidak ada lagi 

model atasan bawahan, akan tetapi berganti dengan model pemberian saran dan 

pengimplementasian solusi dari para anggotanya. Pada cross functional team terdiri dari 

individu-individu yang membawa keahlian-keahlian khusus, talenta dan latar belakang 

yang berbeda ke dalam sebuah team. 
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Gambar 1 

Skema Klasifikasi Groups dan Teams 
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Bryant dan Albring (2006) memformulasikan sebuah pedoman bagi dosen-dosen 

akuntansi guna membangun team yang efektif bagi mahasiswa akuntansi dengan 

menggunakan rerangka McGrath’s Model (1964). Model ini meliputi tahap input, 

proses dan output.  

Source: Adapted from Greenberg (1996, 181) and Robbins (1997) 
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Gambar 2 

McGrath’s Model of Group Effectiveness 
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Tahap Input 

Pada tahap input dari McGrath’s model menekankan pada kualitas dari berbagai input 

yang akan dimasukkan ke dalam team. Alasannya adalah dengan memaksimalkan 

kualitas input akan menciptakan kualitas proses dan kualitas output yang lebih baik.  

Tahap input meliputi faktor-faktor yang berhubungan dengan individu, kelompok dan 

lingkungan.  

a. Individual-level factors, meliputi keahlian/ kemampuan, sikap dan ciri kepribadian 

anggota.  

Keahlian/ Kemampuan Anggota 

Dalam membentuk sebuah team, sangatlah penting memperhatikan keahlian dan 

kemampuan yang dimiliki oleh tiap anggota, supaya ada saling ketergantungan antar 

anggota dalam menyelesaikan hasil.  McClough dan Rogelberg (2003) menemukan 

bahwa KSA test (team work knowledge, skill and ability test) adalah instrumen yang 

sangat valid untuk mengukur keahlian dan kemampuan anggota guna membentuk 

sebuah team. Akan tetapi, bagi banyak dosen, tidaklah praktis dan cukup mahal 

untuk mengadakan tes secara khusus bagi mahasiswa guna mengetahui keahlian dan 

kemampuan mereka. Oleh karena itu, sebagai gantinya, dosen dapat mengukur 

keahlian dan kemampuan mahasiswa melalui indeks prestasi kumulatif (IPK). 

Danko et al. (1992) menjelaskan bahwa IPK adalah prediktor kemampuan 

mahasiswa yang paling signifikan. Grudnitski (1997) juga menemukan bahwa IPK 

dapat digunakan sebagai alat yang paling cocok untuk untuk mengetahui tingkat 

keberagaman kemampuan mahasiswa di temu kelas pertama.  

Langkah 1:  Dosen harus menyebarkan mahasiswa-mahasiswa secara 

merata ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan keahlian 

dan kemampuannya. 

 

Sikap dan Ciri Kepribadian Anggota 

Kepribadian meliputi sikap, sifat, perilaku bawaan dalam diri seseorang. 

Kepribadian seseorang menunjukkan korelasi yang sangat tinggi dengan efektivitas 

kerja (Barrick dan Mount 1991). Suka atau tidak suka seseorang bekerja dalam 

sebuah kelompok sangat mempengaruhi efektifitas kelompok tersebut. Champion et 
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al. (1993) menemukan bahwa ketika seseorang kurang menyukai bekerja dalam 

kelompok, maka kinerja kelompok tersebut juga akan rendah. Robbins (1997) setuju 

bahwa individu-individu yang dipilih dalam sebuah team, sebaiknya dipilih 

berdasarkan kepribadian mereka guna menciptakan keberagaman dalam team. 

Margerison & McCann 1990 dan Belbin (1993) menyebutkan ada dua model team 

yang utama yaitu team management system model dan team role theory model. 

Kedua model ini menunjukkan bahwa keseimbangan kepribadian yang saling 

melengkapi akan membawa kinerja team yang lebih baik. Penemuan ini 

memberikan pemahaman kepada para dosen agar dapat melakukan survei preferensi 

mahasiswa tentang  bekerja secara kelompok sebelum menyebarkan mereka ke 

dalam kelompok-kelompok, agar dapat mewujudkan keberagaman dalam sebuah 

team.  

Langkah 2:  Dosen harus menyebarkan secara merata mahasiswa-

mahasiswa yang tidak suka bekerja secara team, ke dalam 

kelompok-kelompok. 

  

Pada saat menyebarkan mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok, dosen sebaiknya 

mempertimbangkan masukan dari mahasiswa. Cockriel (2001) menggunakan dua 

pertanyaan untuk mendapatkan aspirasi dari mahasiswa, yaitu: (1) Anda paling suka 

belajar dengan siapa? (2) Anda lebih baik tidak belajar bersama dengan siapa? 

Dengan mempertimbangkan aspirasi dari mahasiswa maka setiap mahasiswa dalam 

sebuah kelompok memiliki sedikitnya satu orang yang disukai untuk menjadi bagian 

dalam kelompoknya. Aspirasi mahasiswa ini perlu diperhatikan agar tercipta saling 

percaya dan perasaan aman dalam diri mahasiswa yang berada dalam kelompok 

tersebut, sebab tidak menutup kemungkinan, seseorang memiliki pengalaman 

belajar yang kurang baik dengan teman-teman tertentu di semester-semester 

sebelumnya, dan berharap tidak lagi ditempatkan dalam kelompok yang sama 

dengan orang tersebut.   

Langkah 3:  Dosen harus menyebarkan mahasiswa-mahasiswa ke dalam 

kelompok-kelompok, dengan memperhatikan aspirasi/ input 

dari mahasiswa.  
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b. Group level factor, meliputi struktur, kepaduan, dan ukuran kelompok. 

Struktur 

Apakah mahasiswa diijinkan untuk mengorganisir kelompoknya sendiri atau 

apakah dosen yang mengorganisir kelompok-kelompok tersebut dikaitkan 

dengan struktur, yaitu isu diversity dan leadership?  Koppenhaver & Shrader 

(2003) kurang setuju jika mahasiswa dibiarkan mengorganisir kelompoknya 

sendiri, dengan alasan akan memberikan resiko yang besar dalam penyelesaian 

hasil sebab anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki keahlian yang 

relatif sama sehingga kurang baik untuk menyelesaikan masalah yang komplek. 

Colbeck et al. (2000) menjelaskan bahwa jika mahasiswa dibiarkan 

mengorganisir kelompoknya sendiri, maka mereka cenderung akan memilih 

anggota yang sama dari semester ke semester, sehingga mengurangi kesempatan 

mereka bekerja dengan anggota yang berbeda. Bryant & Albring (2006) 

menghimbau agar dosen lebih memilih menugaskan mahasiswa dalam team 

daripada membebaskan mereka memilih anggotanya, supaya mahasiswa 

mendapatkan pengalaman bekerja dalam kelompok-kelompok yang berbeda.  

Ciri group level factor adalah diversity. Pada era globalisasi, kesuksesan 

seringkali bergantung pada keahlian berkomunikasi dan bekerja efektif diantara 

orang-orang yang memiliki budaya yang berbeda. Belajar memahami dan 

menghargai perbedaan budaya adalah bagian integral untuk sukses dalam 

komunikasi bisnis global. Sebuah team dengan komposisi lintas budaya yang 

tinggi akan memberikan pengalaman dalam menyelesaikan konflik. Untuk  

membekali mahasiswa memiliki kemampuan ini, maka dosen perlu 

memfasilitasi mahasiswa untuk terlibat dan bekerja dalam sebuah team yang 

padu. Pelled et al. (1999) menemukan bahwa konflik emosional dalam 

kelompok kerja akan meningkat oleh adanya keberagaman budaya. Dalam 

konteks akademik, Bryant dan Albring (2006) menyarankan agar dosen 

mengelompokkan mahasiswa ke dalam latar belakang budaya yang sama, sebab 

dapat meningkatkan kepuasan mahasiswa dalam membangun sebuah team.  

Aspek diversity lain yang perlu diperhatikan adalah masalah gender. 

Dewasa ini, jumlah wanita yang terjun dalam dunia kerja semakin berimbang 
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dengan jumlah pria, oleh karena itu, pria dan wanita perlu belajar untuk bekerja 

sama dan berkomunikasi secara efektif. Markel (1998) menjelaskan bahwa ada 

perbedaan antara pria dan wanita dalam cara berkomunikasi. Pria lebih fokus 

dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan wanita lebih fokus pada hubungan 

dengan anggota kelompok. Speck (2002) menyarankan agar ada keseimbangan 

jumlah antara pria dan wanita di dalam sebuah kelompok.  

Langkah 4:  Dosen harus membentuk team-team dengan memperhatikan 

keseimbangan gender dan budaya.   

  

Dosen perlu mempertimbangkan untuk menugaskan seorang formal team leader 

untuk tiap kelompok. Wysocki (2002) menggambarkan ada lima model team 

leadership, yaitu: (1) Hirarchy, (2) Team leader, (3) Team coordinator, (4) 

Shared leadership, dan (5) Self managed.  Model Hirarki, team dalam 

organisasi seringkali berbentuk hirarki yang memiliki seorang pemimpin yang 

bertugas mengarahkan team dan melakukan evaluasi terhadap hasil kerja 

anggota. Pemimpinnya bukanlah bagian dari sebuah team. Anggota team tidak 

saling berinteraksi. Mereka berhubungan dengan pemimpinnya. Model team 

leader, anggota team hanya berinteraksi dengan pemimpinnya. Pemimpin team 

adalah orang yang mewakili kepentingan team dengan pihak luar. Berbeda 

dengan hirarki, pimpinan team juga bekerja sama seperti anggota yang lain. 

Model team coordinator, anggota team berkoordinasi untuk mencapai tujuan 

dan team coordinator  juga adalah anggota team. Model shared leadership, 

tidak ada seorang pemimpin/ koordinator team. Beban tugas dibagi berdasarkan 

keahlian anggota dalam menyelesaikan tugas. Tiap anggota bertanggungjawab 

menjaga keutuhan team, mengatur konflik dan menghasilkan produk yang 

bermutu. Model self managed, team memilih sendiri anggotanya dan 

menyiapkan kebutuhan team sesuai dengan permintaan team. Anggota team 

mempunyai otonomi tentang bagaimana menyelesaikan tugas mereka. 

Dari kelima model diatas, model shared leadership yang paling umum 

digunakan dalam hasil mahasiswa. Akan tetapi model team coordinator 

memberikan keuntungan yang lebih signifikan. Seringkali tugas yang diberikan 
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dosen diselesaikan dalam waktu relatif lama (satu semester) dan dosen seringkali 

tidak memberikan tahapan pekerjaan dan batas waktu penyelesaian tiap bagian, 

sehingga disini dibutuhkan seseorang untuk menangani hal ini. Seorang team 

coordinator sangat membantu dalam memberikan struktur kepada team, seperti: 

menetapkan jadwal pertemuan, menentukan deadline dan hal-hal yang penting 

yang harus dikerjakan. Team coordinator juga menjaga agar semua anggotanya 

tetap berada pada jalur dan fokus pada pekerjaan serta meyakinkan para anggota 

untuk bekerja secara akurat dan lengkap. Team coordinator  juga dapat mewakili 

kepentingan team untuk berkonsultasi dengan dosen. Cott et al. dan Millis 

(1992) menyarankan adanya team coordinator untuk menyelesaikan pekerjaan 

dalam bidang akuntansi. 

Langkah 5:  Setiap team harus menunjuk seorang team coordinator yang 

bertanggungjawab untuk mengelola teamnya selama 

melaksanakan tugas dan menjadi mediator antara team 

dengan dosen. 

  

 Tingkat Kepaduan 

Agar setiap anggota team memiliki komitmen terhadap team, maka dosen perlu 

menyiapkan team contract di awal semester. Team contract adalah alat yang 

paling efektif secara psikologis bagi team untuk mencapai tujuan (Greenberg 

1996). Penulisan dan penandatanganan kontrak adalah cara yang berguna untuk 

membentuk norma prescriptive (apa yang disetujui oleh team untuk dilakukan) 

dan norma proscriptive (apa yang disetujui oleh team untuk tidak dilakukan) 

(Greenberg 1996). Team contract juga membantu team mengindentifikasi hal-

hal penting dari tugas dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan tugas. 

Strategi ini membantu team untuk membagi tugas menjadi beberapa bagian dan 

memfasilitasi kemajuan penyelesaian tugas (Bryant 2001). Setiap team harus 

bertemu dan menentukan norma-norma dan menandatangani kontrak, fotokopi 

dari kontrak diberikan pada dosen. Jenis-jenis norma meliputi ketepatan waktu 

dalam pertemuan team, kehadiran semua anggota dalam tiap pertemuan, 
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menyelesaikan tugas individual sesuai waktu yang ditetapkan dan menghargai 

semua poin-poin yang sudah dibuat. 

Langkah 6:  Dosen harus mensyaratkan setiap anggota team untuk 

menulis dan menandatangani team contract pada pertemuan 

team yang pertama.   

  

 Ukuran Kelompok 

Besarnya ukuran team yang ideal ditentukan oleh jenis dan tujuan team 

(Katzenbach dan Smith 1999; Speck 2002). Untuk team mahasiswa, ukuran 

yang ideal adalah 4 sampai 7 orang  (Cockriel 2001). Hasil riset menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran sebuah team maka semakin besar pula 

kecenderungan terjadinya social loafing. Social impact theory (Latane & Nida 

1980) menjelaskan bahwa social loafing terjadi pada team yang jumlah 

anggotanya cukup besar, alasannya karena ada banyak orang terlibat dalam 

suatu pekerjaan, sehingga anggota kelompok kurang memiliki tanggungjawab 

individu. Semakin besar team, semakin sulit memonitor dan mengevaluasi 

pekerjaan tiap individu. Seseorang akan memberikan hasil maksimal jika 

dievaluasi secara perorangan, sementara jika semakin besar jumlah orang dalam 

menyelesaikan sebuah pekerjaan, maka kontribusi setiap individu juga akan 

semakin kecil. 

Langkah 7:  Dosen harus membentuk team dengan jumlah anggota antara 

4 sampai dengan 7 orang untuk meningkatkan 

tanggungjawab individu dan untuk mengurangi social 

loafing.    

 

c. Environment level factor, meliputi karakteristik tugas, struktur penghargaan, 

tingkat tekanan lingkungan. 

Karakteristik Tugas Kelompok 

Dosen perlu memperhatikan karakteristik tugas sebelum memberikan tugas 

kepada mahasiswa, yaitu apakah tugas tersebut cocok dikerjakan secara 

individual atau lebih cocok dikerjakan secara team (Jex 2002). Untuk tugas yang 
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cocok dikerjakan secara kelompok membutuhkan sinergi dan keahlian yang 

saling melengkapi diantara para anggota. 

Struktur Penghargaan 

Terdapat dua model untuk menilai kinerja kelompok, yaitu: (1) group-only 

model; (2) mixed-incentive model. Group –only model, sebuah angka tunggal 

yang diberikan pada seluruh anggota kelompok. Coldbeck et al. (2000) 

menunjukkan bahwa ketergantungan penghargaan berkembang ketika 

mahasiswa menerima bahwa penyelesaian hasil dan penerimaan penghargaan, 

seperti belajar proses desain atau menerima angka yang baik tergantung pada 

kinerja setiap orang di dalam kelompok. Mixed-incentive model, pemberian skor 

tergantung pada hasil evaluasi terhadap usaha individu tiap anggota dan 

dikombinasikan dengan skor  kelompok. Tidak menutup kemungkinan, setiap 

anggota akan mendapatkan skor yang berbeda pada hasil akhir. Ravenscroft et 

al. (1995) menunjukkan bahwa pembobotan pemberian angka adalah untuk 

bobot skor individual adalah 70% dan bobot skor untuk kelompok adalah 30%. 

Lancaster & Strand (2001) menjelaskan bahwa model ini mengukur kinerja 

individu, kinerja team, dan kontribusi individu pada team (diukur dengan 

menggunakan formulir evaluasi rekan kerja).  

 Dalam kelompok, setiap anggota akan mudah memberikan penilaian 

terhadap rekan kerja mereka. Sedangkan dosen akan sulit untuk melakukan 

penilaian ini karena dosen tidak tahu pasti mahasiswa yang bertanggungjawab 

untuk setiap bagian dalam penyelesaian tugas. Evaluasi rekan kerja memberikan 

motivator yang efektif bagi team. (Koppenhaver dan Shrader 2003). 

Langkah 8:  Dosen harus menghitung nilai mahasiswa berdasarkan mixed 

incentive grading scheme.     

 

Tingkat Tekanan Lingkungan  

Tekanan lingkungan yang dimaksud disini meliputi tekanan waktu dan kesulitan 

melakukan pekerjaan (Jex 2002). Seringkali dosen memberikan tugas dan 

membiarkan mahasiswa bekerja tanpa pengarahan apapun. Feichner dan Davis 

(1992) menyebutkan bahwa mahasiswa akan merasa frustasi jika dosen tidak 
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membantu atau tidak memberikan pengarahan bagi tugas mereka (Colbeck et al. 

2000). Dosen seharusnya berperan sebagai team coach (Hackman dan Wageman 

2005). Pada awal pemberian tugas, dosen perlu memberikan pengarahan dan 

penjelasan. Dosen harus menetapkan tujuan yang jelas tentang untuk apa 

dibentuk team dan standar-standar kinerja team yang akan dievaluasi serta batas 

waktu penyelesaian tugas dan hukuman untuk tugas yang terlambat diselesaikan. 

Pada pertengahan waktu penyelesaian tugas, dosen memberikan bantuan berupa 

strategi untuk menyelesikan tugas. Setiap team dapat meminta pertemuan pada 

dosennya jika diperlukan konsultasi. Pada akhir penyelesaian hasil, dosen 

memfasilitasi team untuk menjelaskan apa yang telah mereka pelajari melalui 

tugas berkelompok. Jika dosen tidak memfasilitasi, team tidak mungkin dapat 

menginternalisasi atau memahami pelajaran dari pengalaman mereka (Hackman 

& Wageman 2005). Dosen dapat meminta tiap mahasiswa menuliskan/ 

menjelaskan apa yang telah mereka pelajari, atau memberi penjelasan secara 

team. Mahasiswa sebaiknya diberikan penjelasan alasan sebuah team yang 

dinilai berhasil dan team yang dinilai gagal. Proses debriefing pada sebuah team 

akan membantu mahasiswa melihat proses keseluruhan dari sebuah tugas.  

Langkah 9:  Dosen harus berperan sebagai team coach, menyediakan 

pedoman spesifik pada awal, pertengahan dan akhir tugas.  

 

Tahap Proses   

Ciri efektivitas interaksi kelompok adalah bagaimana kelompok melakukan 

pekerjaannya dan mengatasi konflik. Pada tahap proses, team mencoba untuk 

berinteraksi antar anggota secara efektif dan efisien. Rintangan utama pada tahap ini 

adalah konflik interpersonal. Semakin besar team, maka semakin banyak jenis 

kepribadian dan variasi waktu yang harus diakomodasi dan semakin banyak konflik 

yang akan dihadapi. Tahap proses meliputi bagaimana anggota mengatasi konflik dan 

menjadikan konflik sebagai kesuksesan. Greenberg (1996) menjelaskan bahwa konflik 

bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak negatif. Konflik akan berdampak 

positif jika keputusan dan tindakan dilakukan berdasarkan  groupthink (hasil pemikiran 

kelompok). Groupthink terjadi ketika kelompok memiliki kepaduan yang tinggi dan 



                                                                                                                         
     

PA-01   17 

semangat kebersamaan dalam kelompok. Oleh karena itu, jika terjadi konflik, para 

anggota tetap akan menjaga kepaduan dan semangat kebersamaan dalam team. Konflik 

akan berdampak negatif jika konflik yang terjadi menyebabkan team kehilangan fokus 

dalam menyelesaikan tugas secara efisien dan efektif dan menyebabkan team 

berperilaku disfungsional.  

Lencioni (2005) menerangkan tentang bagaimana perilaku disfungsional dapat 

merugikan sebuah team dan menyebabkan konflik. Ada lima perilaku disfungsional 

sebuah team yang dapat menyebabkan konflik, yaitu: (1) kekurangan kepercayaan, (2) 

takut pada konflik, (3) kekurangan komitmen, (4) menghindari tanggungjawab, (5) tidak 

perhatian pada hasil. Lencioni (2005) menjelaskan bagaimana membangun sebuah team 

yang dapat menghindari lima perangkap diatas. 

 

Membangun Kepercayaan 

Sasaran utama membangun sebuah team adalah membangun kepercayaan. Yang 

dimaksud kepercayaan disini adalah setiap anggota bersikap terbuka dan bersungguh-

sungguh pada anggota dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk membangun 

kepercayaan, Lencioni (2005) menganjurkan sebuah latihan bagi para anggota untuk 

saling berbagi dengan cara, tiap anggota bercerita tentang dirinya kepada team pada 

pertemuan yang pertama. Tiga pertanyaan yang perlu dijawab secara verbal oleh tiap 

anggota pada pertemuan pertama, adalah: 1. Dimana Anda dilahirkan dan dibesarkan? 

2. Ada berapa jumlah anggota dalam keluargamu? 3. Apa yang paling sulit atau hal 

yang paling penting di masa kecilmu? Dengan membagi informasi ini diantara anggota 

team bukan berarti secara otomatis akan membangun kepercayaan, ini hanyalah awal 

untuk membangun kepercayaan diantara anggota dan kepercayaan yang mulai timbul 

harus terus dipelihara. 

 

Gunakan Konflik untuk Membangun 

Lencioni (2005) menjelaskan latihan yang sama untuk mengatasi konflik. Seperti 

latihan dalam membangun kepercayaan, anggota team menjelaskan apa yang mereka 

rasakan tentang konflik, sebagian akan menjelaskan bermula dari keluarga dan latar 

belakang budaya. Anggota team juga menceritakan pengalaman mereka mengatasi 
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konflik. Latihan ini sekaligus akan membangun kepercayaan dan mengumpulkan 

pandangan team secara kolektif tentang konflik. Untuk meminimalkan terjadinya 

konflik, maka dosen perlu memfasilitasi dengan menyiapkan sebuah team contract. 

Team contract berisikan tentang perilaku anggota yang bisa diterima dan perilaku 

anggota yang tidak bisa diterima selama penyelesaian tugas berlangsung. 

Mencapai Komitmen 

Lencioni (2005) mendefinisikan komitmen individual sebagai kemampuan individu 

untuk tahan menghadapi perbedaan pendapat. Komitmen dalam team berarti team 

tersebut mampu dan bersedia mendiskusikan alternatif-alternatif, hal-hal yang 

menimbulkan ketidaksetujuan, dan tetap komitmen pada keputusan final, bahkan jika 

keputusan team tidak sesuai dengan harapan pribadi. Penting untuk meyakinkan bahwa 

anggota team memiliki kejelasan atas apa yang sudah disetujui. Di sini diperlukan 

klarifikasi komitmen di akhir pertemuan. Team coordinator menanyakan kembali 

keputusan apa saja yang sudah diambil dalam pertemuan hari ini? Latihan ini akan 

memberi penegasan bagi anggota mengenai apa yang sudah disetujui oleh team dan 

akan mencegah terjadinya kebingungan dan salah pengertian tentang tugas-tugas 

berikutnya. 

 

Mengembangkan Tanggungjawab 

Rasa tanggungjawab dari tiap anggota juga merupakan salah satu komponen kesuksesan 

sebuah team. Lencioni (2005) mendefinisikan akuntabilitas sebagai kemauan anggota 

untuk mengingatkan anggota lain ketika mereka tidak mengikuti standar kinerja team. 

Lencioni (2005) memberikan alat sederhana untuk mengembangkan rasa 

tanggungjawab. Latihan ini bisa dilakukan setelah team berhasil membentuk pondasi 

kepercayaan dan telah bekerja bersama minimal dua bulan. Setiap anggota team 

menuliskan jawaban atas dua pertanyaan tentang semua anggota team termasuk diri 

mereka sendiri:  

a. karakteristik perilaku apa yang paling penting atau kualitas apa yang perlu 

ditunjukkan oleh anggota  yang dapat memberikan kekuatan bagi sebuah team? 

b. karakteristik perilaku apa yang paling penting atau kualitas apa yang perlu 

ditunjukkan oleh tiap anggota team  yang dapat menghancurkan sebuah team? 
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Jika sudah selesai, anggota team segera menyampaikan kepada team coordinator. Pada 

pertemuan mendatang, anggota team mendiskusikan jawaban dan memperbaiki sikap 

mereka sesuai kebutuhan. Refleksi ini memberikan kesempatan kepada anggota untuk 

komunikasi jujur diantara team tentang perilaku yang tidak dapat diterima oleh team. 

 

Fokus pada Hasil 

Team yang sukses harus fokus pada hasil yang ingin dicapai. Lencioni (2005) 

menjelaskan perlunya scoreboard sebagai alat untuk membantu team fokus pada 

metrics yang akan digunakan team untuk mendefinisikan kesuksesan team 

menyelesaikan tugas. Sebuah team dapat mengidentifikasi: (1) apa peringkat yang ingin 

mereka capai dari tugas tersebut? 2. Batas waktu dan hal penting apa yang perlu 

disiapkan untuk menyelesaikan tugas. Rencana kerja akan dapat membantu memastikan 

tiap anggota tetap fokus pada tugas dan mencapai tujuan.  

Langkah 10:  Dosen harus memfasilitasi latihan-latihan yang dapat membangun 

team yang efektif, sehingga team mampu menyelesaikan tugas sesuai  

waktu yang diharapkan, mampu membangun kepercayaan diantara 

anggota, membantu mereka mengatasi konflik, mencapai komitmen 

dan bertanggungjawab, saling bergantung dan fokus pada hasil 

dengan kualitas yang tinggi. 

 

Tahap Output 

Tahap final dari McGrath’s model adalah output. Tahap ini meliputi:  

a. Kriteria untuk mengukur hasil kinerja kelompok (terdiri dari: kualitas output, 

seberapa cepat kelompok mencapai solusi, dan jumlah kesalahan pada produk 

akhir). 

b. Ukuran lain (seberapa puas anggota akan kinerja mereka, seberapa padu kelompok 

di akhir tugas, dan adakah perubahan perilaku anggota ke arah yang lebih baik). 
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Hasil Kinerja 

Menurut McGrath (1964), hasil kinerja adalah faktor ekstrinsik yang meliputi kualitas, 

kecepatan, dan jumlah kesalahan dari hasil. Dari sisi akademik, hasil kinerja adalah: 

a. Bagaimana pandangan profesional (pihak luar) terhadap hasil akhir? (segi kualitas) 

b. Apakah hasil selesai tepat waktu? (segi kecepatan) 

c. Seberapa akurat hasil akhir dibanding dengan standar? (segi keakuratan) 

 

Profesionalisme 

Dosen meminta mahasiswa menjawab sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah: 

apakah Anda merasa bangga, jika Anda harus memberikan hasil ini kepada klien? 

Akuntan profesional menuntut standar yang tinggi dari segi penampilan maupun kesan 

pada hasil akhir. Oleh karena itu, hasil akhir harus akurat dan mencerminkan sikap 

profesionalisme  mahasiswa pada kinerja team. Evaluasi oleh team sekerja juga penting, 

bukan hanya untuk meyakinkan kualitas hasil, tapi juga untuk mengembangkan kembali 

rasa ketergantungan dan tanggungjawab antar anggota untuk membangun team.  

 

Ketepatan Waktu 

Kualitas dan ketepatan waktu seringkali saling terkait (Speck 2002). Ketika mahasiswa 

baru menyelesaikan hasil di detik-detik terakhir, maka kualitas hasil mungkin kurang 

baik. Isu ini berkaitan dengan kode etik kerja. Dosen memiliki kesempatan untuk 

mengambil bagian dalam menumbuhkan nilai profesionalisme dan etik kerja melalui 

pembentukan team pada mahasiswa. Tujuan utama menugaskan mahasiswa dalam 

bentuk team adalah membantu membekali mahasiswa apa yang dituntut dari mereka 

pada saat berkarir di profesi akuntansi. Menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan 

tepat waktu adalah nilai profesionalisme yang penting.  

 

Keakuratan  

Untuk menilai keakuratan hasil, penting bagi dosen untuk menetapkan kriteria 

pemberian skor dan menjelaskan secara transparan kepada mahasiswa di awal 

pelaksanaan tugas (Speck 2002). Holcomb dan Ruffer (2000) menjelaskan bahwa dosen 

mendiskusikan secara detail kriteria penilaian dan cara pembobotan kepada mahasiswa 
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di awal  pertemuan ketika memberikan tugas pertama pada mahasiswa. Dudley (2001) 

menjelaskan bahwa penilaian memerlukan satu set standar dan kinerja mahasiswa 

nantinya akan dibandingkan dengan standar ini. Perbandingan penilaian harus akurat, 

tepat dan praktis untuk digunakan. Burch 1887 menyarankan penggunaan grading 

rubric untuk memberi skor profesionalisme, ketepatan waktu dan keakuratan.  

Langkah 11:  Dosen harus menggunakan grading rubric untuk memberikan skor 

dengan keyakinan akan konsistensi dan pemeringkatan hasil team  

Hasil Lainnya 

McGrath’s model menjelaskan bahwa yang termasuk hasil lainnya adalah kepuasan 

anggota, keterpaduan kelompok, dan perubahan sikap. Pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat dipakai untuk mengukur hasil lainnya ini adalah: Apakah anggota team 

mengalami lingkungan team building yang benar? Apakah anggota team saling 

bertanggungjawab dan saling bergantung? Apakah mereka dapat bekerja dalam situasi 

konflik yang tinggi? Apakah tiap anggota merasakan bahwa mereka meyelesaikan 

sesuatu yang berarti dan berguna? Pertanyaan- pertanyaan ini menggambarkan 

bagaimana tingkat kepuasan mahasiswa yang dirasakan di akhir hasil. 

 

Kepuasan Anggota  

Bateman et al. (2002) menjelaskan tentang alat ukur untuk menilai team mereka sendiri 

secara efektif. Alat ukur tersebut bisa dipakai selama tugas sedang berjalan untuk 

menilai perubahan efektivitas selama penyelesaian tugas. Alat tersebut mengukur 

sinergi team, tujuan kinerja, keahlian, penggunaan sumber daya, inovasi dan kualitas.  

 Alat lain untuk membantu team secara periodik mengukur efektivitas mereka 

disiapkan oleh Hoevemeyer (1993) yang terdiri dari 20 pertanyaan. Setiap anggota 

memberikan penilaian dan nilai ditransfer ke lembaran skoring efektivitas team. 

Lembaran skoring terdiri dari lima area efektivitas, yaitu: 1. misi team, 2. pencapaian 

tujuan, 3. delegasi, 4. terbuka dan komunikasi jujur, dan 5. peran dan norma positif. 

Team kemudian mendiskusikan nilai kesepakatan ini dan dijadikan sebagai umpan balik 

untuk melakukan perbaikan pada tugas berikutnya. 

Langkah 12:  Dosen harus menyiapkan team beserta alat ukurnya untuk 

mengukur kepuasan team. 
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3. Metodologi 

 

Instrumen 

Penulis memberikan aplikasi dengan menunjukkan contoh bagaimana membangun 

team-team yang efektif di dalam ruang kelas dengan menggunakan McGrath’s Model 

dan mengikuti pedoman (12 Langkah ) yang dikembangkan oleh Bryant dan Albring 

(2006) serta pengembangan-pengembangan dan modifikasi yang penulis lakukan 

disesuaikan dengan kondisi mahasiswa di dalam kelas. 

 

Subjek Penelitian 

Aplikasi akan dilakukan pada mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi yang sedang 

menempuh mata kuliah metodologi penelitian di semester genap 2006/2007, di jurusan 

akuntansi, Universitas Kristen Maranatha. Penulis memilih mahasiswa kelas metodologi 

penelitian dengan alasan karena penulis adalah pengampu mata kuliah tersebut, 

sehingga memudahkan untuk memberikan tugas dan mencoba mempraktekkan effective 

team building dalam ruang kelas. Kebetulan juga, mata kuliah metodologi penelitian 

adalah mata kuliah yang ditempuh oleh mahasiswa semester atas, yang mana mahasiswa 

sudah sering mengalami bekerja secara berkelompok/tim, sehingga setelah tugas 

berakhir, penulis akan dapat memperoleh penjelasan dari mahasiswa tentang:  

a. apa yang mereka rasakan dalam menyelesaikan proyek ini, dalam tim yang baru? 

b. apa perbedaan nyata yang mereka rasakan antara tugas kelompok yang pernah 

dijalankan selama ini dengan pengalaman mereka bekerja dalam tim yang baru ini?  

c. Hal positif/negatif apa (berkaitan dengan perubahan sikap) yang mereka dapatkan/ 

alami/ pelajari dalam tim ini? 

 

Bentuk Tugas & Waktu Penyelesaian Tugas 

Tugas atau proyek yang akan diberikan kepada mahasiswa adalah membuat sebuah riset 

mini (sederhana) dengan topik/tema bebas sesuai keinginan mahasiswa. Tugas akan 

dijalankan mulai pada minggu ketiga perkuliahan sampai dengan dua minggu terakhir 

sebelum perkulihan.  
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4. Hasil Aplikasi Model & Pembahasan 

 

Aplikasi effective team building dilaksanakan pada mahasiswa semester 6, jurusan 

akuntansi, Universitas Kristen Maranatha yang sedang mengambil mata kuliah 

Metodologi Penelitian, di semester genap 2006/2007. Total mahasiswa yang menjadi 

responden adalah 50 mahasiswa. Proyek yang diberikan adalah membuat proposal 

penelitian dan menyelesaikan sebuah penelitian sederhana (mini research).  

Mahasiswa dibagi menjadi 12 tim dengan tiap tim terdiri dari 4 sampai 5 

mahasiswa. Penyebaran mahasiswa ke dalam tim sepenuhnya ditentukan oleh dosen 

dengan mempertimbangkan individual level factors  dan group level factors. Individual 

level factors meliputi kemampuan, sikap & ciri kepribadian dan aspirasi/input dari 

mahasiswa. Group level factors meliputi struktur (keseimbangan gender dan budaya 

serta penunjukkan seorang koordinator tim), kepaduan (adanya kontrak tim) dan ukuran 

kelompok. Informasi tentang individual level factor dan group level factors diperoleh 

dari  mahasiswa melalui lembar isian yang dibagikan pada temu kelas pertama.  

Setelah tim terbentuk, untuk mendapatkan kepaduan yang baik antar anggota 

tim, mereka diminta untuk menceritakan tentang diri mereka dan pengalaman hidup 

mereka serta nilai-nilai yang mereka miliki terkait dengan perwujudan keberhasilan 

sebuah tim. Tiap anggota tim melakukan secara bergantian di dalam kelompoknya. 

Kesempatan mengenal lebih baik tiap anggota tim juga diperoleh saat kuis tiap 

pertemuan yang dikerjakan secara tim.  

Penilaian proyek menggunakan mixed-incentive model, yaitu dosen memberikan 

skor berdasarkan hasil evaluasi rekan kerja terhadap usaha individu tiap anggota (bobot 

70%) dan dikombinasikan dengan skor  kelompok (30%), sehingga setiap anggota akan 

mendapatkan skor yang berbeda pada hasil akhir.  Kinerja individu dan kinerja team 

diukur dengan menggunakan formulir evaluasi rekan kerja yang dibagikan pada saat  

presentasi proposal dan pada  saat presentasi hasil penelitian (temu kelas terakhir).  

 Di bagian akhir dari proses team building ini, mahasiswa diminta mengisi 

formulir yang berisi pertanyaan tentang (1) perasaan mereka dalam menyelesaikan 

proyek dengan tim yang baru; (2) perbedaan nyata yang dirasakan antara tugas-tugas 

kelompok yang pernah mereka jalankan selama ini dengan pengalaman bekerja dalam 



                                                                                                                         
     

PA-01   24 

tim yang baru; (3) hal positif yang terkait dengan perubahan sikap yang 

diperoleh/dialami dalam tim yang baru; (4) hal negatif yang berhasil dikurangi/ 

dihilangkan selama bekerja dengan tim yang baru; (5) pendapat mereka tentang 

karakteristik tim yang ideal serta (6) skenario yang perlu diperbaiki dosen dalam 

membentuk sebuah tim. 

 

Perasaan responden dalam menyelesaikan proyek dengan tim yang baru 

24%  responden, yaitu 12 dari 50 responden menggambarkan bahwa mereka merasa 

kesulitan (kurang puas) dengan tim yang baru, karena berbagai alasan, seperti tidak ada 

kecocokan dengan anggota tim (baik dari segi karakter, pendapat maupun jadwal temu) 

serta tidak ada komitmen yang baik antar anggota tim. 76% responden, yaitu 37 dari 50 

responden melukiskan bahwa mereka merasa senang dan gembira bekerja dalam tim 

yang baru, karena berbagai alasan seperti: mereka mendapatkan teman-teman baru, ada 

pembagian tugas yang jelas di awal pertemuan dan ada kontrak tim yang sudah disetujui 

oleh anggota tim dan semua anggota tim berusaha menepatinya, dan yang paling 

menyenangkan adalah tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu.  

 

Perbedaan nyata yang dirasakan responden antara tugas-tugas kelompok yang 

pernah dijalankan dengan pengalaman responden bekerja dalam tim yang baru. 

25% responden, yaitu 12 dari 50 responden menyatakan bahwa mereka belum 

merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara tugas kelompok yang selama ini 

mereka jalankan dengan pengalaman mereka bekerja dalam tim yang baru. 75% 

responden, yaitu 37 dari 50 responden menjelaskan bahwa mereka merasakan adanya 

perbedaan yang signifikan antara tugas kelompok yang selama ini mereka jalankan 

dengan pengalaman mereka bekerja dalam tim yang baru. Perbedaan signifikan tersebut 

adalah mereka harus bekerja bersama dengan orang-orang yang baru mereka kenal, 

sehingga membutuhkan kesabaran ekstra untuk menjalaninya sebab timbul banyak 

konflik karena banyaknya perbedaan karakter dan belum mengenal dengan baik satu 

dengan yang lain. Bekerja dengan teman-teman baru juga menumbuhkan rasa 

tanggungjawab, motivasi dan tuntutan yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas 

dengan baik agar mendapatkan kepercayaan teman. Selain faktor teman kelompok yang 
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belum begitu dikenal, faktor lainnya adalah karakteristik tugas (menyelesaikan sebuah 

riset mini) memberikan pengalaman yang berbeda dengan tugas kelompok sebelumnya. 

Tugas dalam tim yang baru ini lebih menuntut kerjasama, kekompakan dan memberi 

kesempatan kepada anggota untuk bisa mengeksplorasi kemampuan sendiri. 

 

Hal positif/negatif (berkaitan dengan perubahan sikap) yang diperoleh/ dialami, 

dihilangkan/ dikurangi oleh responden selama bekerja dalam tim yang baru. 

Semua responden (98%) yaitu 48 dari 50 responden menjawab bahwa mereka 

mengalami dan mempelajari beberapa hal positif bekerja dalam tim yang baru, terkait 

dengan perubahan sikap. Hal-hal positif yang dialami responden dirangkum sebagai 

berikut: 

1. Peningkatan kepercayaan, baik kepercayaan terhadap diri sendiri maupun 

kepercayaan terhadap anggota tim. Bentuk peningkatan kepercayaan diri adalah 

berani mengemukakan pendapat dan bersedia mendengar serta menghargai pendapat 

anggota tim serta tidak mudah menyerah.  

2. Menjadi lebih sabar, terbuka, lebih memahami, toleran, mengendalikan emosi dan 

berlapang dada dengan sikap dan karakter yang berbeda antar anggota tim.  

3. Belajar menyesuaikan diri dengan karakter anggota tim yang berbeda-beda. 

4. Menjadi lebih termotivasi, bertanggungjawab, lebih produktif dan lebih bersemangat 

mengerjakan tugas. 

5. Belajar disiplin dengan menghargai waktu, menepati janji dan memiliki komitmen. 

6. Belajar bagaimana memimpin sebuah tim dan kerjasama (berbagi) dalam sebuah 

tim. 

7. Perubahan sikap pandang kepada teman satu tim, bahwa teman satu tim hanya 

memanfaatkan dan mengandalkan berubah menjadi teman satu tim adalah teman 

yang mendukung, membantu dan bekerjasama mencapai tujuan. 

 

96 %  responden, yaitu 47 dari 50 responden menyatakan bahwa mereka juga berhasil 

mengurangi dan menghilangkan sifat negatif dari diri mereka melalui pengalaman 

bekerjasama dengan tim yang baru. Sifat-sifat negatif  yang berhasil dikurangi dan 

dihilangkan oleh  responden dirangkum dan diuraikan sebagai berikut: 
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1. Sifat individualis (egois) dan tertutup, yaitu sifat mementingkan pendapat pribadi. 

2. Sifat malas dan cuek bekerja dalam sebuah tim. 

3. Sifat mengandalkan teman dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4. Sifat kurang toleran, kurang sabar,  kurang menghargai, dan suka perhitungan dalam 

mengerjakan tugas. 

5. Sifat terlalu khawatir dan tidak percaya pada teman. 

6. Sifat tidak mengakui kesalahan 

7. Sifat terlalu pendiam, tidak disiplin dan suka menunda-nunda pekerjaan. 

 

Pendapat responden tentang kriteria tim yang ideal 

Umumnya responden menjawab bahwa karakteristik sebuah tim yang ideal adalah tim 

yang memiliki seorang pemimpin yang bertanggungjawab, tegas dan dapat 

menginspirasi; anggota tim yang kreatif dan mau bekerjasama, menerima pendapat 

rekan, saling melengkapi, membangun, terbuka dan toleran; seluruh anggota memiliki 

keselarasan tujuan, memberikan kontribusi, disiplin dalam segi waktu; ada perencanaan 

yang baik dan pembagian tugas yang kelas; menjunjung tinggi pepatah ”berat sama 

dipikul, ringan sama dijinjing” serta berlandaskan kepercayaan dan komitmen. 

 

Skenario yang perlu diperbaiki oleh dosen dalam membentuk sebuah tim 

Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa skenario yang dijalankan dosen dalam 

membentuk tim sudah sangat baik, sebab walaupun pemilihan ditentukan oleh dosen, 

akan tetapi mahasiswa diberi kesempatan untuk menunjuk seorang teman yang paling 

disukai untuk berada dalam satu tim. Mereka juga menyampaikan bahwa dengan 

skenario tersebut, tidak ada seorang pun mahasiswa yang merasa terabaikan (tidak 

memiliki kelompok) yang selama ini sering terjadi di pembagian tugas berdasarkan 

pilihan mahasiswa. Mereka juga menekankan bahwa dengan tim yang baru yang 

anggotanya relatif bukan teman dekat memberikan tantangan bagi mereka untuk belajar 

menyesuaikan diri dan belajar bekerjasama dalam menyelesaikan tugas. Distribusi 

mahasiswa aktif dan pasif sebaiknya juga diperhatikan dalam membentuk sebuah tim. 

 Sebanyak 28% responden berpendapat bahwa sebaiknya dosen tetap 

memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih anggota tim yang merupakan 
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teman dekat mereka supaya penyelesaian tugas menjadi lebih lancar dan dapat 

mengurangi konflik. Responden juga menyampaikan bahwa akan lebih baik lagi jika 

dosen memberikan reward (penghargaan) kepada tim yang dinilai paling berhasil.   

 

5. Simpulan, Keterbatasan dan Saran  

 

Dari hasil aplikasi membentuk tim yang efektif terhadap mahasiswa akuntansi kelas 

metodologi penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Lebih besar dari 95% responden merasakan bahwa mereka mengalami hal positif 

terkait perubahan sikap dan berhasil mengurangi sifat-sifat negatif dalam diri 

mereka selama mereka bekerja dengan tim yang baru.  

2. Lebih besar dari 75% responden merasa senang dan gembira bekerja dalam tim yang 

baru dan mereka merasakan adanya perbedaan yang signifikan antara tugas 

kelompok yang selama ini mereka jalankan dengan pengalaman mereka bekerja 

dalam tim yang baru.  

3. Umumnya responden menginginkan tim yang memiliki seorang pemimpin yang 

bertanggungjawab, tegas dan dapat menginspirasi serta tim yang memiliki 

perencanaan dan keselarasan tujuan dan memiliki anggota yang mau bekerjasama. 

4.  Sebanyak 72% responden menyatakan bahwa skenario yang dijalankan dosen 

dalam membentuk tim sudah baik, dan 28% responden berpendapat bahwa 

sebaiknya dosen tetap memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih 

anggota tim.  

 

Aplikasi membentuk tim yang efektif ini memiliki keterbatasan, seperti: 

1. Responden dalam simulasi ini jumlahnya masih terbatas, yaitu sebanyak 50 

mahasiswa, akan lebih baik jika simulasi ini dapat dilakukan pada beberapa kelas 

dengan jumlah responden yang lebih besar sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih 

baik.  

2. Belum dapat dibandingkan dengan jelas hasil dari desain tim yang didasarkan pada 

McGrath’s Model (tim didesain oleh dosen) dengan desain tim yang didasarkan 

pada sistem self organize (mahasiswa memilih sendiri anggota dan mengatur sendiri 
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kelompoknya tanpa intervensi dari dosen). Disarankan agar simulasi berikutnya 

dapat dilaksanakan pada dua kelas dengan metoda desain tim yang berbeda untuk 

proyek yang sama pada kedua tim. 
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