DINAMIKA TEAM
DEFINISI DARI TEAM:

REFERENSI AYAT-AYAT ALKITAB:
MELIHAT TEAM DARI BEBERAPA ATURAN
1.
2.
3.
4.
5.

Ayat-ayat Alkitab (lihat diatas)
Sifat
Team-team Olahraga
Dunia Musik
Dunia bisnis (lihat dibawah)
Statistik dari produksi Nissan di tahun 1980-an:
Produktifitas (mobil per jam) :
Kualitas: kerusakan per mobil :
Persentasi pekerja dalam team:
Usulan per pekerja
:
Jam pelatihan bagi pekerja baru

JEPANG
16.8
60
69.3%
61.6
380

USA
25.1
82
17.3%
0.4
46

EROPA
36.2
97
0.6%
0.4
173

HARAPAN DAN ASUMSI
* Masa anak-anak: Latar belakang keluarga. Kurang keyakinan diri? Dianiaya?
Menghindari memberi komitmen?
* Menyimpan kemarahan masa lalu: “Pribadi atau situasi yang mengingatkan Anda pada
masa lalu – Merasa kemarahan di alam bawah sadar yang terkubur dalam-dalam.
Perasaan-perasaan yang tertidur ini menanti sampai terjadi sesuatu di masa kini yang
tidak serupa dengan masa lalu – Perasaan-perasaan itu kemudian bekerja dengan
seluruh kemampuannya yang merusak." - Joyce Huggett dalam bukunya tentang
konflik ("Conflict: Friend or Foe?"). Mekanisme penanggulangan. Tetap diam?
* Membebaskan: Tawanan masa lalut? Tidak bisa mengubah masa lalu, tapi dapat
mengakhirinya. Reaksi berlebihan – cari pertolongan. Perasaan terlalu berkuasa?
Tanya Roh Kudus mengapa. Mengampuni (Mat 5:14-15)- tindakan dari kemauan,
tanpa melihat perasaan.
* Keluarga saya: Genogram - penjelasan. Dimana anda sesuai dengan keluarga?
Komunikasi, kehangatan, Kestabilan, keuangan, pekerjaan, santai, bersosialisasi, tamutamu, ganjaran atas kebaikan, nilai-nilai, karir.
* Kebudayaan Anda: Inggris, Amerika, Filipina, dan Afrika Selatan. Denominasi gereja
(Ahli Taurat dan orang farisi) = "kebudayaan". Nilai-nilai berhubungan dengan
kebudayaan - makanan. Umur akan mempengaruhi sistim nilai.
* Kepribadian Anda: unik. Paulus dan Barnabas berpisah jalan (Kis 15).
* Harapan dan Ketakutan: harapan-harapan, bagaimana kita berpikir hal-hal akan terjadi,
atau seharusnya terjadi. Situasi baru: takut masa depan, tidak dikenali. Terlalu optimis dikecewakan.
* Jadilah realistis: Jangan terlalu optimis dan jangan terlu pesimis, penyesuaian diri yang
mulus. Berurusan dengan "kejutan-kejutan".

AKTIVITAS MEMBANGUN TEAM: Rahasia – daftarkan aspek positif dan negative
dari "bagasi" yang Anda bawa ke dalam team ini? Daftarkan 5 kata yang Anda ingin lihat
dalam team ini, contoh: keterbukaan. Aktivitas Kelompok: Genograms. Pengalaman masa
kecil yang signifikan, kebudayaan(kelas, suku aslinya, denominasi), nilai-nilai (daftarkan 5
nilai-nilai yang anda rasa penting untuk team – tulis di papan tulis) – contoh:penerimaan
dan perlakukan, percaya, kesetiaan, kehangatan dan ekspresi dukungan, pengambilan
keputusan yang dibagikan, komunikasi terbuka, kebebasan untuk mengungkapkan
perasaan, pandangan doktrinal, komitmen. Diskusikan semua persoalan diatas yang
disebut "Harapan-harapan dan Asumsi-asumsi". Ice-breakers. Permainan. Melukis.
Lukisan. Gambar yang dibuat dari potongan. Pertanyaan-pertanyaan. Kelompok Diskusi.
Diskusikan harapan-harapan: Saya ingin melihat lebih banyak lagi ... Dikecewakan oleh ...
Saya prihatin dengan ... Daftarkan harapan sesuai prioritas – kumpulkan semua jawaban
kelompok dan hitung apa yang penting dan berharga bagi team secara keseluruhan.

