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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan

yang diharapkan mampu menjadi wadah untuk mengembangkan

potensi dan membentuk pribadi yang unggul. Guna membentuk

pribadi yang unggul tersebut perguruan tinggi menerapkan

kurikulum ataupun metode pembelajaran yang tidak hanya

mengembangkan pengetahuan akan tetapi juga mengembangkan

karakter pribadi peserta didik atau mahasiswanya. Kurikulum yang

dirasa cocok dan mulai banyak diterapkan di perguruan tinggi adalah

kurikulum berbasis kompetensi (KBK).

Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK merupakan

kurikulum yang disusun berdasarkan elemen-elemen kompetensi

dengan metode pembelajaran yang dirancang untuk menumbuhkan

rasa ingin tahu yang mendalam guna mengasah kompetensi

mahasiswa (Sudjarwadi, 2010). Pada kurikulum berbasis kompetensi

mahasiswa menjadi pusat proses pembelajaran, sehingga pada proses

pembelajaranya, KBK kerap menggunakan metode pembelajaran

yang menuntut kerjasama. Penugasan kelompok atau tugas

kelompok menjadi hal yang kerap dilakukan oleh mahasiswa dengan

kurikulum pembelajaran KBK.

Tugas kelompok sering dimanfaatkan oleh para mahasiswa

sebagai sarana untuk memperbaiki nilai individu yang kurang
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memuaskan, karena tidak jarang hasil tugas kelompok

memiliki nilai yang lebih baik daripada tugas individu, selain itu

mahasiswa merasa tugas kelompok memiliki beban tugas yang lebih

ringan karena terdapat pembagian tugas secara merata kepada setiap

anggota kelompok.

Idealnya untuk mendapatkan hasil atau niai tugas yang baik,

setiap mahasiswa yang merupakan anggota kelompok memberikan

kontribusinya bagi kelompok. Kenyataannya, terdapat mahasiswa

yang memberikan kontribusi rendah saat mengerjakan tugas

kelompok yang ditunjukkan dengan sikap datang terlambat,

menghindari beban pekerjaan, membuang-buang waktu, dan bahkan

tidak hadir dalam pertemuan kelompok, akan tetapi saat

mendapatkan tugas individu mahasiswa tersebut memberikan usaha

terbaiknya.

Perilaku mahasiswa tersebut disebut dengan pemalasan sosial

atau pemalasan sosial. Pemalasan sosial merupakan pengurangan

motivasi dan usaha ketika individu bekerja secara kolektif dalam

kelompok (Robbins & Judge, 2013, hal. 379) . Penelitian

mengungkapkan bahwa pemalasan sosial membawa dampak negatif

bagi organisasi maupun kelompok. Penelitian yang dilakukan oleh

Duffy dan Shaw (Nicholson, 2012) mengungkapkan pemalasan

sosial dapat berpengaruh negatif terhadap kepuasan dan kinerja

kelompok. Penelitian Brooks dan Ammons (Setyawan, Erlyani, &

Dewi, 2016) menyebutkan salah satu dampak negatif dari pemalasan

sosial adalah berkurangnya performa kelompok. Hasil penelitian
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tersebut memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Hooigard dan

Ingvaldsen (2006), dimana terungkap kelompok dengan anggota

yang terindikasi melakukan pemalasan sosial menghasilkan

produktivitas yang lebih rendah. Berdasarkan hasil penelitian-

penelitian tersebut diketahui bahwa pemalasan sosial membawa

dampak negatif bagi suatu kelompok.

Perilaku pemalasan sosial tersebut membawa dampak negatif

tidak hanya bagi kelompok maupun organisasi akan tetapi juga

kepada orang yang melakukan pemalasan sosial itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Carron, Burke, dan Prapavessis

(Audi, 2014) mengungkapkan bahwa pemalasan sosial tanpa disadari

telah mengurangi kesempatan seseorang untuk mengembangkan

pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya terkait dengan tugas

yang seharusnya kerjakan. Mahasiswa yang melakukan pemalasan

sosial tidak menyadari bahwa perilakunya tersebut justru membawa

dampak negatif bagi diri sendiri.

Seseorang yang melakukan pemalasan sosial, tidak

menyadari dampak tersebut karena terlena dengan hasil yang

diperoleh. Seseorang yang melakukan pemalasan sosial hanya

meggunakan sedikit usaha akan tetapi mendapatkan hasil yang sama

baiknya dengan orang-orang yang melakukan tugas pekerjaan

kelompoknya secara maksimal.

Perilaku pemalasan sosial yang tidak segera diatasi akan

membawa dampak negatif yang berlanjut seperti mata rantai yang

sulit untuk diputuskan. Hung, Chi, and Lu dalam Bos (2015) pada
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penelitiannya mengungkapkan bahwa perilaku pemalasan sosial

pada rekan kerja dalam satu kelompok memicu perasaan ingin balas

dendam yang diwujudkan dengan melakukan hal yang serupa yang

berdampak pada kinerja kelompok yang tidak produktif. Penelitian

tersebut memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurzban

dkk. dalam Baumeister & Brushman (2008) yang menungkapkan

pemalasan sosial dapat menimbulkan ‘bad apple effect’. Bad apple

effect adalah munculnya perilaku pemalasan sosial pada anggota

kelompok yang lain sebagai akibat dari adanya perilaku pemalasan

sosial dalam kelompok. Bad apple effect dapat terjadi karena dalam

suatu kelompok terdapat anggota yang terindikasi melakukan

pemalasan sosial sehingga memunculkan rasa enggan untuk

mengerjakan tugas dari anggota lainnya. Berdasarkan pemaparan

tersebut diketahui bahwa permasalahan terkait dengan perilaku

pemalasan sosial menjadi perlu untuk diperhatikan.

Perilaku pemalasan sosial ini ditemukan juga oleh penulis di

lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranta.

Proses pembelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis

kompetensi (KBK) menjadikan mahasiswa sebagai pusat

pembelajaran yang pada proses perkuliahannya mahasiswa kerap

mendapatkan tuga-tugas kelompok.

Penulis mengamati pada saat proses perkuliahan, tugas

kelompok hanya dikerjakan oleh beberapa mahasiswa saja

sedangkan mahasiswa yang lainnya hanya sekedar hadir secara fisik

dan tidak memberikan kontribusi yang berarti dalam proses
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pengerjaan tugas. Penulis kerap menemui dalam sebuah diskusi

kelompok yang terdiri dari lima orang mahasiswa, hanya terdapat

dua sampai tiga mahasiswa saja yang aktif dalam diskusi kelompok

sedangkan yang lainnya hanya bersikap pasif.

Penulis kemudian melakukan wawancara dengan beberapa

orang mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik

Soegijapranta. Wawancara dilakukan untuk mencari tahu terkait

perilaku pemalasan sosial pada mahasiswa. Wawancara dilakukan

pada tanggal 9 Maret 2017. Mahasiswa W (angkatan 2013)

menuturkan bahwa ia terkadang kurang memahami tugas yang

sedang di diskusikan oleh teman-teman anggota kelompoknya

sehingga W kerap mengerjakan tugas dengan kurang maksimal.

Selain itu W juga kerap datang terlambat dalam diskusi atau

pertemuan kelompok karena W memiliki kegiatan diluar perkuliahan

yang juga menjadi prioritasnya.

Mahasiswa T (angkatan 2013) pada wawancaranya

mengatakan bahwa ia kerap mengerjakan tugas ‘seadanya’dan

membiarkan anggota kelompok yang lain untuk menyelesaikan tugas

tersebut. Mahasiswa T menjelaskan hal tersebut ia lakukan karena ia

merasa takut apabila tugas yang dikerjakannya tidak seseuai dengan

harapan kelompok. Sedangkan, mahasiswa A (angkatan 2013) pada

wawancaranya mengaku bahwa ia kerap ‘titip nama’ dalam

mengerjakan tugas dan kurang suka untuk mengutarakan ide atau

pendapatnya dalam diskusi kelompok. Mahasiswa A menjelaskan ia

melakukan hal tersebut karena ia merasa anggota kelompoknya
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menganggap ia kurang mampu untuk dapat menyelesaikan tugas,

sehingga A memilih untuk diam pada saat diskusi kelompok dan

sekedar hadir saat mengerjakan tugas kelompok bersama agar

namanya tetap dicantumkan dalam laporan tugas.

Mahasiswa W (angkatan 2014) menuturkan dalam proses

perkuliahannya, mahasiswa W pernah melakukan pemalasan sosial.

Hal tersebut dilakukannya lantaran tugas perkuliahan yang cukup

banyak dan dateline tugas yang berdekatan memaksa W untuk

melakukan pemalasan sosial. Pemalasan sosial yang dilakukannya

adalah dengan mengerjakan tugas-tugas pekerjaan yang ringan

seperti hanya merapikan format penulisan ataupun mencetak hasil

pekerjaan kelompok. Mahasiswa W menambahkan bahwa cukup

banyak mahasiswa dikelasnya yang melakukan pemalasan sosial.

Mahasiswa W berpendapat karena cukup banyaknya tugas yang

diberikan dengan dateline pengumpulan yang cukup berdekatan

membuat mahasiswa memilih untuk melakukan pemalasan sosial

guna mendapatkan nilai individu yang lebih baik.

Mahasiswa M (angkatan 2015) menuturkan kerap mendapati

teman-teman yang melakukan pemlasan sosial. Pemalasan sosial

yang kerap ditemuinya antara lain adalah titip nama. Mahasiswa M

juga mengaku pernah sekali waktu melakukan pemalasan sosial

yaitu titip nama dan datang terlambat dalam diskusi kelompok. M

menuturkan hal ini dilakukannya lantaran kegiatan organisasinya

yang cukup padat sehingga mahasiswa M merasa kebingungan

dalam mengatur pembagian waktunya.
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Mahasiswa D (angkatan 2016) mengatakan bahwa terdapat

beberapa teman sekelasnya yang melakukan pemalasan sosial.

Pemalasan yang dilakukan seperti hanya hadir dalam pertemuan-

pertemuan kelompok akan tetapi tidak memberikan kontribusi saat

mengerjakan tugas. Mahasiswa D mengakui pernah melakukannya

sekali hal ini dikarenakan mahasiswa D merasa tugas yang diberikan

salah satu dosen tersebut cukup rumit. Sehingga pada pembagian

tugas kelompok, mahasiswa D mengambil pekerjaan-pekerjaan yang

mudah seperti mencetak hasil laporan dan menghias tampilan

presentasi kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa terdapat

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

yang melakukan pemalasan sosial. Bentuk pemalasan sosial yang

dilakukan antara lain; mengerjakan tugas secara asal-asalan, sekedar

hadir dalam diskusi atau pertemuan kelompok, hanya mengambil

dan mengerjakan tugas-tugas yang mudah, dan melakukan titip nama.

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab perilaku

pemalasan sosial, antara lain adalah faktor kepribadian, jenis

pemerhati, ketrampilan, persepsi terhadap kehadiran orang lain, dan

harga diri (Sarwono, 2001) ; faktor interdependensi tugas, visibilitas

tugas, pembagian tanggung jawab, ukuran kelompok, kohesivitas

kelompok (Liden, Wayne, Jaworski, & Bennet, 2004).

Berdasarkan wawancara diketahui bahwa mahasiswa

Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata memiliki

penilaian diri yang negatif. Penilaian diri yang negatif tersebut
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menunjukkan adanya harga diri yang rendah pada mahasiswa. Harga

diri menurut Sarwono (2001) merupakan salah satu faktor yang

dapat memengaruhi perilaku pemalasan sosial pada mahasiswa.

Harga diri menurut Rosenberg (Srisayekti & Setiady, 2015)

adalah suatu penilaian baik positif atau pun negatif terhadap suatu

objek yaitu diri. Harga diri memiliki peran yang penting bagi setiap

orang tanpa terkecuali bagi mahasiswa. Menurut hasi penelitian yang

dilakukan oleh Irawati dan Hajat (Irawati & Hajat, 2012) terungkap

bahwa harga diri dapat memengaruhi prestasi belajar siswa, semakin

tinggi harga diri maka akan semakin tinggi pula prestasi belajarnya.

Hasil penelitian tersebut memperkuat penelitian Wright (Baron &

Byrne, 2004) yang menyebutkan bahwa mahasiswa dengan harga

diri yang positif yang melebih-lebihkan kemampuannya,

mendapatkan nilai yang lebih tinggi pada sepanjang semester

dibandingkan mahasiswa yang menilai dirinya secara negatif.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nursalim (2014)

menyebutkan bahwa harga diri turut memengaruhi perilaku

pemalasan sosial pada mahasiswa. Penelitian tersbut menggunakan

metode penelitian eksperimen dan dilakukan di lingkungan

Universitas Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa harga diri memiliki

peran penting yang dapat memengaruhi perilaku. Seseorang dengan

harga diri yang tinggi memiliki dorongan untuk berprestasi sehingga

untuk mencapai suatu tujuan, seseorang akan melakukannya dengan

usaha yang maksimal. Sedangkan, pada seseorang yang memiliki
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harga diri atau penilaian diri yang negatif memiliki keinginan untuk

berprestasi yang rendah sehingga untuk mencapai suatu tujuan,

seseorang melakukannya dengan usaha yang kurang maksimal dan

apabila mengalami kegagalan atau penolakan seseorang dengan

harga diri yang rendah dengan mudah mengatakan bahwa hal

tersebut merupakan akibat dari kelemahan dirinya. Dapat

disimpulkan bahwa seseorang dengan harga diri yang tinggi

memiliki kecenderungan untuk melakukan pemalasan sosial yang

lebih rendah di bandingkan seseorang dengan harga diri yang rendah.

Paparan diatas menarik perhatian penulis untuk melakukan

penelitian guna mengetahui hubungan antara harga diri dengan

perilaku pemalasan sosial pada mahasiswa, terkhusus pada pada

mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang. Penelitian hubungan antara harga diri dengan perilaku

pemalasan sosial pada mahasiswa menarik perhatian penulis karena

kurikulum KBK yang penerapannya banyak menuntut mahasiswa

untu mengerjakan tugas-tugas kelompok mulai banyak diterapkan di

perguruan tinggi dan harga diri merupakan faktor dari dalam diri

seseorang yang mampu memengaruhi perilaku pemalasan sosial

pada mahasiswa.
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B. Tujuan

Penelitian ini betujuan untuk mengetahui hubungan antara

harga diri dengan perilaku pemalasan sosial pada mahasiswa.

C. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih

pengetahuan bagi Ilmu Psikologi terkhusus pada Ilmu Psikologi

Sosial yang terkait dengan harga diri dan perilaku pemalasan

sosial pada mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

kepada pembaca bahwa permasalahan pemalasan sosial

merupakan permasalahan yang penting untuk diperhatikan,

sehingga hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan

untuk merancang suatu upaya dalam mengatasi permasalahan

terkait dengan harga diri dan perilaku pemalasan sosial pada

mahasiswa.


