
Apakah kamu "tim pembelajar",Apakah kamu "tim pembelajar",
atau apakah kamu belajar sebagaiatau apakah kamu belajar sebagai

sebuah tim?sebuah tim?  
Dan mengapa itu penting?Dan mengapa itu penting?



Pembelajaran tim ituPembelajaran tim ituPembelajaran tim itu
apa sih?apa sih?apa sih?

      Pembelajaran tim merupakan upaya
kolaboratif untuk mencapai tujuan bersama
dalam kelompok, entah itu berlangsung di
lingkungan kerja, sekolah ataupun
pemerintahan. Setiap orang yang ada
memiliki perbedaan latar belakang, pola pikir,
dan kebiasaan. Penting untuk memahami
dan menciptakan lingkungan yang kondusif
agar semua orang terus meningkatkan
kemampuannya untuk mencapai kinerja yang
diharapkan.



Kemampuan t im untuk  be la jar  d i  dun ia  pasca-COVID-19
akan menjad i  sa lah sa tu  ke terampi lan  te rpent ingnya dan
mungk in  keunggu lan kompet i t i f  te rbesar .  Seper t i  yang k i ta
tau,  pandemi  in i  mengharuskan adanya pengaturan ja rak
antara  sesama seh ingga d ibutuhkan s t ra teg i  pembela jaran
t im yang ba ik .  Berdasarkan s tud i  sebuah lembaga d i
Jerman,  menyebutkan  bahwa leb ih  dar i  seper t iga  peker ja
mengatakan mereka kurang produkt i f  d i  rumah
diband ingkan d i  kantor .  Seh ingga pembela jaran t im sangat
pent ing  karena t im,  bukan ind iv idu ,  ada lah un i t
pembela jaran fundamenta l  da lam organ isas i  modern .



1. Tetapkan tujuan pembelajaran tim yang selaras dengan hasil
—> Dibutuhkan penguasaan kolektif dan visi bersama serta komitmen agar

terciptanya tujuan serta saling membantu untuk saling berbagi ilmu
berdasarkan keahlian yang di butuhkan

Rekomendasi aktivitas untuk beradaptasiRekomendasi aktivitas untuk beradaptasi
dengan tepat, dan menginspirasidengan tepat, dan menginspirasi
pembelajaran tim untuk seluruhpembelajaran tim untuk seluruh
lingkungan kamulingkungan kamu

2. Carilah pemicu penawar kesempatan belajar
—> Disiplin merupakan salah satu pemicu peluang baru yang

lebih strategis serta bisa menambah fokus dan pemikiran kritis

3. Ciptakan lingkungan yang tepat untuk pembelajaran tim.
—> Semua tim membutuhkan lingkungan yang mendorong pembelajaran.

Namun aspek yang paling penting dari lingkungan yang sehat yaitu keamanan
psikologis 



"HAL-HAL HEBAT DALAM BISNIS TIDAK
PERNAH DILAKUKAN OLEH SATU ORANG,

MELAINKAN DILAKUKAN OLEH SEKELOMPOK
ORANG."

STEVE JOBS 
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