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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebanyakan orang percaya bahwa jika suatu pekerjaan dikerjakan 

secara bersama-sama akan memudahkan pekerjaan atau tugas yang 

sedang dikerjakan tersebut cepat selesai dalam waktu yang lebih sedikit. 

Seorang individu yang menempuh pendidikan tidak terlepas dari tugas-

tugas yang harus diselesaikan. Biasanya untuk menyelesaikan tugas 

tersebut, dibentuklah kelompok agar tugas tersebut dapat dikerjakan 

dengan mudah dan cepat. 

Demikian pula mahasiswa yang berkuliah di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang, salah satu cara untuk mengerjakan tugas yaitu 

dengan berkelompok. Di universitas ini, Fakultas Psikologi menerapkan 

sistem pembelajaran KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi yang 

merupakan kurikulum yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat 

dan perguruan tinggi. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

diterapkan agar mahasiswa mempunyai kemampuan yang dapat 

mendukung peran mereka ketika lulus dan bekerja di tengah masyarakat. 

Seorang sarjana baru tidak  hanya  sekedar  memahami  ilmu, namun  

diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang 

telah dikuasai selama kuliah. Tujuan program kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK), yaitu mahasiswa dapat mempunyai kemampuan 

hard skills dan soft skills untuk mendukung peran mereka ketika lulus 

dan bekerja di tengah  masyarakat. Salah  satu   soft  skills   yang   harus   
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dimiliki  oleh mahasiswa yaitu kerja sama. Kemampuan kerja sama antar 

mahasiswa dilatih dengan cara mengerjakan tugas kuliah secara 

berkelompok. 

Dilihat dari buku pedoman Fakultas Psikologi 2016 - 2017 

(diterbitkan oleh Universitas Katolik Soegijapranata) untuk mata kuliah 

yang ditempuh oleh mahasiswa semester enam Fakultas Psikologi 

Universitas Soegijapranata Semarang, ada delapan mata kuliah yang 

harus diselesaikan, yaitu Dinamika Kelompok, Teori dan Rancangan 

Pelatihan, Psikologi Kesehatan Reproduksi, Intervensi Trauma, 

Transformasi Konflik, Teori Pemberdayaan Masyarakat, Praktek 

Pengembangan SDM 1, dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Dari delapan 

mata kuliah di atas, enam mata kuliah diantaranya lebih banyak 

memerlukan peran kelompok dalam pengerjaan tugas yaitu Dinamika 

Kelompok, Psikologi Kesehatan Reproduksi, Transformasi Konflik, 

Praktek Pengembangan SDM 1 dan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 

Tugas kelompok merupakan tugas yang mempunyai beban lebih 

berat dalam pengerjaannya dibandingkan dengan tugas individu. Maka 

dari itu, sebuah kelompok dibentuk agar memudahkan tugas berat 

tersebut dalam pengerjaannya. Akan tetapi, hasil wawancara yang 

dilakukan kepada tiga mahasiswa angkatan 2013 (dua perempuan dan 

satu laki-laki) dan tiga mahasiswa angkatan  2014 (dua  perempuan  dan 

satu  laki-laki) Fakultas Psikologi UNIKA Soegijapranata bahwa keenam 

mahasiswa pernah dengan sengaja tidak mengerjakan atau hanya 

memberikan sedikit kontribusi dalam pengerjaan tugas dengan alasan, 

yaitu ada teman yang lebih pandai dalam kelompok, sudah mengerjakan 
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tugas sebelumnya sehingga tidak mau ambil bagian lagi, tidak ada 

evaluasi dari teman mengenai kinerja, tidak ada norma/peraturan diawal 

mengenai kontribusi dalam pengerjaan tugas, tidak cocok atau tidak 

kenal baik dengan anggota kelompok, dan ada anggota kelompok yang 

tidak disukai.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan enam mahasiswa di atas 

dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi, Universitas 

Katolik Soegiapranata melakukan ciri-ciri dari pemalasan sosial yang 

dikemukan oleh Myers (2005), yaitu ada teman yang lebih pandai dalam 

kelompok sehingga memberikan sedikit kontribusi (sikap pasif), merasa 

sudah memberikan kontribusi sehingga tidak memberikan kontribusi lagi 

(pelebaran tanggung jawab) dan tidak ada norma serta evaluasi terhadap 

hasil kerja dari masing-masing anggota (penurunan kesadaran evaluasi). 

Menurut Karau dan Williams (Sarwono & Meinarno, 2009, h. 

181) pemalasan sosial (social loafing) adalah pengurangan motivasi dan 

usaha yang terjadi ketika individu bekerja secara kolektif di dalam 

kelompok dibandingkan ketika bekerja secara individual. Individu 

menjadi malas ketika berada di dalam kelompok, sehingga kelompok 

dapat membuat motivasi dan usaha individu menjadi menurun. Lalu 

menurut Myers (2005, h. 293) mengungkapkan pemalasan sosial adalah 

kecenderungan orang mengeluarkan sedikit usaha ketika mereka berada 

dalam kelompok untuk mencapai suatu tujuan yang sama daripada ketika 

mereka bertanggung jawab secara individual. 

Berdasarkan pendapat di atas mengenai pemalasan sosial, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi kelompok tidak berjalan dengan baik 
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sebagaimana mestinya. Karena pada umumnya, orang akan lebih 

bersemangat melakukan tugas-tugasnya ketika ada orang lain yang 

membantu ataupun memberikan dukungan (Aulia & Saloom, 2013, hal. 

80). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Triplett (Sarwono & 

Meinarno, 2009, h. 180) bahwa individu mempunyai semangat yang 

tinggi dan lebih cepat mengendarai sepeda ketika berpasangan dengan 

orang lain dari pada bersepeda sendiri.  

Pada kenyataannya pemalasan sosial membuat kelompok tidak 

mudah menyelesaikan tugas atau masalah, hal ini dibuktikan dengan 

hasil eksperimen tarik-tambang dengan mata tertutup yang dilakukan 

oleh Ingham, dkk (Sarwono, 2001, h. 103) bahwa peserta terdepan lebih 

kuat menarik tambang ketika diberitahu bahwa ia menarik tali tambang 

sendirian, daripada ketika ia diberitahu bahwa teman-temanya 

dibelakang bersama-sama menarik tali tambang. Sedangkan Insinyur 

Max Ringelmann (Sarwono, 2001, h. 102) juga menemukan bahwa 

tukang-tukangnya dalam menyelesaikan proyek bangunan lebih giat saat 

mereka bekerja sendiri dari pada bersama-sama.  

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa pemalasan sosial (social 

loafing) dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu faktor budaya, kepribadian 

individu, ukuran kelompok, dan kohesivitas (Anggraeni & Alfian, 2015, 

h. 82). Menurut Sarwono (2001, h. 106) faktor-faktor yang menyebabkan 

pemalasan sosial yaitu faktor kepribadian, jenis pemerhati, keterampilan, 

 persepsi terhadap kehadiran orang lain dan harga diri. 

Pemalasan sosial memiliki dampak jangka pendek maupun jangka 

panjang bagi pelakunya sendiri. Hasil wawancara dengan tiga mahasiswa 
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angkatan 2013 (dua perempuan dan satu laki-laki) dan tiga mahasiswa 

angkatan  2014 (dua  perempuan  dan satu  laki-laki) Fakultas Psikologi 

UNIKA Soegijapranata, bahwa dampak jangka pendek yang pernah 

dialami yaitu mahasiswa susah mendapatkan kelompok ketika 

pembentukan kelompok dan merasa dikucilkan (dijauhi, tidak diajak 

bicara, diremehkan dan diabaikan). Dari dampak yang mereka terima 

membuat hasil kuliah mahasiswa menjadi jelek atau tidak sesuai dengan 

diinginkan. 

Adapun dampak jangka panjang dari mahasiswa yang melakukan 

pemalasan sosial, yaitu mereka akan sulit untuk bekerja sama di dalam 

tim atau organisasi ketika bekerja di tengah masyarakat. Mahasiswa yang 

cenderung bekerja secara individual akan mengalami kesulitan untuk 

bisa bekerja sama di dalam kelompok karena tidak memiliki pengalaman 

yang baik bagaimana cara bekerja sama dengan orang lain. Hal ini 

sejalan dengan Carron, Burke, & Prapavessis (Audi, 2014, hal. 52) yang 

mengemukakan bahwa individu yang melakukan pemalasan sosial 

mengurangi kesempatan bagi dirinya untuk mengembangkan 

pengetahuan serta kemampuan yang dimilikinya terkait tugas yang 

seharusnya ia kerjakan. 

Kerja sama merupakan kemampuan soft skills  yang harus dimiliki 

ketika bekerja. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian Lakoy (2015, h. 

981-991) mengenai kinerja karyawan, bahwa kerja sama kelompok 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Dari penelitian Lakoy (2015) tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa kerja sama di dalam kelompok mempunyai peran 
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yang penting sehingga mahasiswa harus melatih kemampuan bekerja 

sama di dalam kelompok. 

Beberapa hasil penilitian dan wawancara di atas memberikan 

penjelasan bahwa suatu kelompok tidak selalu memberikan kemudahan 

dalam menyelesaikan suatu tugas ataupun bermasalahan secara bersama-

sama. Hal ini dapat diartikan apa yang diharapkan tidak sesuai dengan 

kenyataan, dimana kelompok tidak tertarik untuk bekerja sama agar 

tugas yang dikerjakan dapat terselesaikan dengan hasil yang baik. Kerja 

sama dapat terwujud bila adanya ketertarikkan individu untuk mau saling 

tolong-menolong dalam kelompok. Ketertarikan individu untuk bekerja 

sama dalam kelompok sangat penting. Ketertarikan bekerja sama dalam 

kelompok ini disebut sebagai kohesivitas kelompok.  

Kohesivitas kelompok mengacu pada sejauh mana anggota 

kelompok saling tertarik satu terhadap yang lain dan merasa menjadi 

bagian dari kelompok tersebut (Oktaviansyah & Amalia, 2012, hal 270). 

Kohesivitas di dalam kelompok sangat penting, karena merupakan 

sebuah alat pemersatu anggota kelompok agar menjadi kelompok yang 

efektif. Semakin kuatnya kebersamaan dan ketertarikan antar sesama 

anggota di dalam kelompok, maka semakin kohesif pula individu 

terhadap kelompok tersebut. Kelompok yang mempunyai kohesivitas 

yang tinggi maka anggotanya akan bertanggungjawab, ketertarikan pada 

kelompok sangar kuat dan terlihat kelompok kompak saat tampil 

(Anggreani & Alfian, 2015, h. 83). 

Choiriyati, Windarsih, Dewi & Inketria (2008, hal. 316) 

berpendapat bahwa kohesivitas di dalam kelompok menciptakan sebuah 
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kekuatan pemersatu yang menghubungkan anggota kelompok secara 

individual dengan anggota yang lain dalam satu kelompok secara 

keseluruhan. Tujuan dari kelompok akan tercapai jika anggota di dalam 

kelompok saling menyukai satu dengan lainnya, maka akan terbentuk 

suatu kekuatan yang membuat ikatan antara anggota semakin erat. 

Kohesivitas yang tinggi di dalam kelompok akan membuat para 

anggota di dalam kelompok tidak akan melakukan pemalasan sosial yang 

dapat merugikan kelompoknya. Maka dari itu, diperlukan kesatuan dari 

anggota kelompok untuk membentuk kekuatan yang dapat mempererat 

hubungan antar anggota sehingga anggota kelompok tetap bertahan 

dalam kelompok. Menurut Taylor, Peplau & Sears (Wulansari, 

Hardjajani & Nugroho, 2013, hal. 1) bahwa kohesivitas yang tinggi 

bermanfaat bagi pelaksanaan fungsi kelompok karena kohesivitas 

kelompok sebagai kekuatan yang membuat anggota tetap bertahan dalam 

kelompok. Menurut Wulansari, dkk (2013, hal. 4) bahwa fungsi 

kelompok akan tercapai secara maksimal pada kelompok yang kohesif 

karena eksistensi kelompok kohesif tetap terjaga seiring dengan anggota 

yang juga eksis di dalam kelompok. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Anggreani dan Alfian (2015) 

mengenai hubungan kohesivitas dan pemalasan sosial (social loafing) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif dan signifikan antara 

kohesivitas dan pemalasan sosial (social loafing) dalam pengerjaan tugas 

berkelompok pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

Variabel tergantung pada penelitian yaitu pemalasan sosial diukur 

menggunakan dua dimensi menurut teori Chidambaram dan Tung pada 
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tahun 2005, sedangkan variabel bebas yaitu kohesivitas diukur 

menggunakan empat dimensi menurut teori Carron & Brawley pada 

tahun 2012. 

Penelitian di atas membuat peneliti ingin melakukan penelitian 

yang sama. Namun dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan 

menggunakan teori yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada 

penelitian selanjutnya, peneliti akan menggunakan teori Myers (2005) 

untuk variabel tergantung dan teori Forsyth (2010) untuk variabel 

bebasnya. Pengunaan teori dari kedua tokoh tersebut dikarenakan 

peneliti melihat bahwa fenomena permasalahan yang terjadi di 

lingkungan yang akan diteliti lebih sesuai. 

Berdasarkan dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui 

apakah adanya hubungan antara kohesivitas kelompok dan pemalasan 

sosial pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata di Semarang.   

  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara 

kohesivitas kelompok dengan pemalasan sosial pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.   

 

C. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

baik untuk mengurangi pemalasan sosial. Adapun manfaat penelitian 

adalah sebagai berikut : 
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1. Secara Teoritis 

Memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu psikologi, 

khususnya  dibidang  psikologi  pendidikan  yang  berkaitan  dengan 

 kohesivitas kelompok dan pemalasan sosial pada mahasiswa.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk 

mengurangi pemalasan sosial dalam pengerjaan tugas berkelompok 

yang terjadi pada mahasiswa.      


