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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya, manusia dalam menjalankan kehidupan, tentu tidak 

dapat terlepas dari bantuan manusia yang lain, dengan kata lain manusia 

tidak dapat hidup apabila hanya bergantung pada diri sendiri. Setiap 

manusia memiliki keunikan dan ciri khas masing-masing, tidak ada 

manusia yang persis sama. Itulah sebabnya hidup manusia sangat 

bergantung pada manusia yang lain guna saling melengkapi dan saling 

mendukung. Dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk individu, 

yang berarti bahwa manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur 

fisik dan psikis, serta unsur raga dan jiwa (Purwandini, 2014, h.1). 

Manusia dapat disebut sebagai individu apabila unsur-unsur tersebut 

menyatu dalam dirinya.  

Manusia di samping sebagai makhluk individual, makhluk religi, 

juga merupakan makhluk sosial (Kuypers, dalam Walgito, 2002, hal. 75). 

Sebagai makhluk religi, manusia mempunyai suatu dorongan untuk 

mengadakan hubungan dengan kekuatan yang ada di luar dirinya, yaitu 

adanya hubungan yang bersifat vertikal. Manusia sebagai makhluk sosial 

berarti bahwa manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk 
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berkomunikasi dan berinterakasi dengan manusia yang lain, selanjutnya 

interaksi ini membentuk kelompok.  

Selama hidup, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh 

kelompok sosial yang berbeda-beda dan sebaliknya seseorang dapat 

memengaruhi kelompok sosial yang diikuti (Munandar, 2008, h.206). 

Memasuki usia remaja, seseorang mulai mengenal kelompok yang lebih 

kompleks jika dibandingkan dengan kelompok pada masa anak-anak. 

Seiring dengan bertambahnya usia, tantangan dalam menghadapi 

kehidupan semakin besar pula. Para remaja yang notabene sedang 

mencari jatidiri akan menentukan pilihan pada kelompok mana mereka 

akan merasa nyaman untuk berdinamika bersama sesuai dengan minat 

dan tujuan kelompok. Pengaruh teman sebaya juga masih sangat kuat 

dalam memilih kelompok. Remaja yang memiliki motivasi dan pendirian 

yang kuat tentu akan lebih mantap dalam menentukan pilihan yang 

sesuai, namun pada remaja dengan pendirian yang lemah cenderung 

goyah untuk masuk ke dalam kelompok yang tidak sesuai dan mengarah 

pada kelompok pergaulan yang negatif.  

Psikologi sosial menjelaskan mengenai kelompok yang berarti 

kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi satu dengan yang 

lain dan saling memengaruhi (Shaw, dalam Walgito, 2002, h.69). 

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cattel (dalam Sarwono, 2005, h.4) 
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bahwa kelompok merupakan kumpulan individu yang mencoba untuk 

memenuhi beberapa kebutuhan melalui penggabungan diri mereka. 

Dalam sebuah kelompok yang terdiri dari sekumpulan individu akan 

tercermin semua atau sebagian ciri-ciri, yaitu interaksi yang berulang-

ulang, memiliki kesadaran sebagai anggota kelompok, peranan timbal 

balik antar anggota kelompok, adanya tujuan bersama, dan kepuasan 

yang berasal dari interaksi antar anggota kelompok itu sendiri. 

Sekumpulan orang yang memiliki semua atau sebagian dari ciri tersebut 

merupakan kelompok. 

Pendapat tersebut dipertegas oleh Robbins (2003, h.319), yang 

berpendapat bahwa di dalam kelompok terdapat kohesivitas kelompok, 

yakni sampai tingkat mana para anggota kelompok tertarik satu dengan 

yang lain dan dimotivasi untuk tetap tinggal di dalam kelompok. Dengan 

kata lain, kohesivitas kelompok menunjukkan seberapa besar motivasi, 

daya tarik kelompok, sehingga keanggotaan dalam sebuah kelompok 

tetap terjaga. Hal tersebut tidak dapat terlepas dari tingkat keterikatan 

individual yang dimiliki setiap anggota kelompok.   

Hal tersebut mengungkapkan bahwa dalam kelompok dengan 

tingkat kohesivitas yang tinggi, para anggotanya lebih banyak saling 

berinteraksi satu dengan yang lain, lebih kooperatif untuk bekerja 

mencapai tujuan bersama, masing-masing mengevaluasi lebih positif, 
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dan lebih menyenangkan apabila dibandingkan dengan kelompok yang 

memiliki tingkat kohesivitas rendah, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Walgito (2002, h.81).  

Setiap kelompok memiliki pengaruh dan daya tarik tersendiri untuk 

mencari anggotanya, sehingga akan muncul motivasi dari anggota 

kelompok untuk bertahan dalam kelompok tersebut. Dalam rangka 

membentuk sebuah kelompok yang solid, dibutuhkan beberapa hal yang 

penting, di antaranya sikap saling menerima antar anggota kelompok, 

memunculkan perasaan suka kepada anggota lain dalam kelompok, 

menikmati interaksi satu sama lain, memiliki motivasi yang tinggi untuk 

tetap bertahan dalam kelompok, adanya daya tarik antar anggota 

kelompok dan daya tarik pada kelompok itu sendiri, serta menunjukkan 

karakteristik-karakteristik kunci dari suatu kelompok yang cukup 

berbeda dari trait mereka sebagai individu (Hogg & Haines, dalam 

Baron & Byrne, 2005, h.179). Hal-hal tersebut tertuang dalam 

kohesivitas kelompok.  

Kelompok remaja atau orang muda yang beragama katolik secara 

khusus menjadi perhatian Gereja Katolik dalam rangka mengembangkan 

diri, saling berinteraksi, dan juga untuk bersosialisasi. Menurut Malino 

(2011), OMK adalah kelompok orang muda katolik yang tidak hanya 

sebatas kelompok kategorial atau wilayah yang sudah ada, tetapi 
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menjangkau semua orang muda dengan berbagai latar belakang. Anggota 

yang terlibat di dalamnya dapat mengikuti beberapa kegiatan di gereja, 

baik itu kegiatan yang bersifat rohani, seperti berdoa bersama, ziarah, 

rekoleksi, latihan koor, maupun jasmani, seperti latihan futsal, latihan 

musik, dan rapat. Keterlibatan kelompok OMK dilakukan secara sukarela 

tanpa adanya paksaan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa kelompok 

OMK merasa kesulitan untuk mengumpulkan anggota, salah satunya 

adalah kelompok OMK di Gereja Santo Paulus Sampangan. Kelompok 

OMK di Gereja Santo Paulus Sampangan ini terbentuk oleh adanya 

remaja yang memiliki keinginan untuk terlibat secara aktif dalam 

kegiatan pelayanan gereja, para anggota yang mau bergabung adalah 

mereka yang mempunyai motivasi dengan sukarela tanpa adanya 

paksaan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti 

pada tanggal 26 Oktober dan 2 November 2016 terhadap anggota OMK, 

terungkap bahwa beberapa di antara mereka masih cenderung menutup 

diri, ketika ada kegiatan di gereja seperti tugas koor tidak semua anggota 

mau untuk terlibat, terdapat 46% anggota yang dapat berpartisipasi 

dalam latihan koor, namun pada saat tugas koor hari-H menjadi 60%. 

Begitu pula saat OMK mengadakan doa bersama anggota yang hadir 

50%, rapat kepanitiaan di gereja hanya 26%, dan pada waktu menonton 
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film bersama anggota yang hadir 43%. Hal ini menunjukkan bahwa 

motivasi anggota OMK dalam berorganisasi masih kurang optimal. 

Permasalahan lain yang muncul ialah masih terbentuk kelompok-

kelompok kecil di dalam kelompok OMK tersebut, sehingga sulit untuk 

melakukan interaksi dan komunikasi yang efektif kepada seluruh 

anggota, kurang dapat membuka diri bagi remaja lain yang belum 

menjadi anggota. Selain itu, kelompok OMK masih belum dapat menjadi 

prioritas masing-masing anggota dan cenderung memilih kelompok 

maupun kegiatan yang lain di luar gereja, hal tersebut menandakan 

bahwa kohesivitas kelompok masih kurang dalam mengikuti kegiatan di 

gereja sehingga akan memengaruhi motivasi berorganisasi kelompok itu 

sendiri.  

Menurut Hasibuan (2001, h.95), motif adalah suatu perangsang 

keinginan (want) dan daya penggerak kemauan seseorang dalam 

melakukan suatu kegiatan, setiap motif memiliki tujuan tertentu yang 

ingin dicapai. Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, 

agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

berbagai usahanya demi mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi sangat 

penting bagi kelompok untuk mencapai tujuan bersama, salah satu faktor 

yang memengaruhi motivasi anggota kelompok dalam melakukan suatu 
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kegiatan yaitu kohesivitas kelompok (dalam Gitosudarmo dan Sudita, 

2008, h.33). 

Kohesivitas kelompok menurut Forsyth (dalam Darwita, 2012, h.3), 

merupakan suatu penguat yang memunculkan kebersamaan kelompok 

atau kekuatan dari ikatan yang menghubungkan anggota kelompok 

kepada kelompok. Kohesivitas kelompok diklaim menjadi teori yang 

paling penting dalam group dynamic (dinamika kelompok). Dapat 

dikatakan pula bahwa tanpa adanya kohesivitas kelompok, kelompok 

tersebut akan terpecah dimana anggota kelompok menarik diri dari 

kelompoknya. Selain itu, kohesivitas kelompok menjadi indikasi dari 

keberhasilan dalam kelompok. 

Peneliti memandang bahwa fenomena mengenai kelompok OMK 

ini menarik untuk diteliti, karena berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dengan beberapa anggota OMK, peneliti menemukan masih 

terdapat pula kesenjangan antar anggota kelompok, minimnya motivasi 

untuk terlibat secara rutin dalam kegiatan gereja, serta kurangnya usaha 

untuk mempertahankan diri di dalam kelompok tersebut. Sehingga 

peneliti ingin menggali lebih dalam lagi apakah para remaja sebagai 

anggota kelompok sudah mengetahui makna dari kohesivitas kelompok 

dan bagaimana cara mereka menanggapi proses berdinamika dalam 

kelompok, apa saja kendala yang sering terjadi, dan bagaimana usaha 



8 

 

8 

 

para remaja untuk tetap mempertahankan keanggotaannya dalam 

kelompok yang mereka ikuti. 

Motivasi berorganisasi sangat erat kaitannya dengan psikologi. 

Dimana motivasi berorganisasi dinilai berdasarkan kemauan anggota 

organisasi dalam melakukan suatu kegiatan, yang salah satunya 

dipengaruhi oleh kohesivitas kelompok, yaitu daya tarik emosional antar 

anggota kelompok. Motivasi yang tinggi dari anggota akan 

menumbuhkan semangat untuk melakukan kegiatan dengan kelompok, 

sebaliknya apabila motivasi yang dimiliki rendah maka keinginan untuk 

melakukan kegiatan dengan kelompok juga rendah (Danim, 2004). 

Kemudian bagaimana remaja memaknai motivasi berorganisasi akan 

menjadi pertanyaan yang harus dijawab dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tampak bahwa dalam 

kelompok OMK di Gereja St. Paulus Sampangan, ada anggota yang 

terlibat secara aktif dalam kegiatan gereja, namun ada pula anggota 

kelompok yang mau terlibat hanya dalam waktu dan kondisi tertentu 

saja. Kelompok OMK memegang peranan penting dalam sebuah 

pelayanan di gereja karena orang muda sangat identik dengan kreativitas, 

inovatif, dan semangat yang tinggi, maka guna mendukung hal tersebut 

dibutuhkan kohesivitas kelompok yang tinggi, sehingga dapat 

meningkatkan motivasi OMK dalam berorganisasi. Oleh karena itu, 
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peneliti tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara 

kohesivitas kelompok dengan motivasi berorganisasi orang muda katolik 

(OMK).  

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

hubungan antara kohesivitas kelompok dengan motivasi berorganisasi 

Orang Muda Katolik (OMK). 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian didasarkan pada dua hal, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat berguna untuk pengembangan psikologi, khususnya pada 

bidang kajian psikologi sosial.  

2. Manfaat Praktis 

Dapat meningkatkan kualitas kelompok pada remaja, terutama bagi 

kelompok dari subjek yang diteliti dan para pembaca. Selain itu 

penelitian ini juga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti 

berikutnya yang ingin mengambil permasalahan yang sama.  


