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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak pandemi COVID-19 peralihan dalam satu hari dari ruang kelas 

tradisional menjadi kelas online merupakan situasi baru bagi mahasiswa. Jarak, 

keberadaan teknologi, pengajaran dan pembelajaran adalah tiga tantangan terbesar 

dalam proses online learning dan mahasiswa diharuskan beradaptasi dalam waktu 

terbatas dengan tiga tantangan tersebut (Dhawan, 2020).Mahasiswa yang dituntut 

beradaptasi dengan cepat dengan situasi baru membutuhkan learning agility yang 

merupakan keinginan dan kemampuan individu dalam mempelajari suatu hal yang 

baru dalam kondisi pertama kali, sulit dan atau berbeda (Lombardo & Eichinger, 

2000). 

Penelitian pada mahasiswa yang melaksanakan online learning selama 

pandemi dari Moawad (2020) menunjukkan bahwa mereka memiliki masalah 

dengan jaringan internet, merasakan adanya peningkatan tugas kuliah, kesulitan 

teknis mencari sumber materi untuk pemenuhan tugas, dan kesulitan dalam 

menggunakan aplikasi online learning. Hal-hal tersebut merupakan masalah yang 

timbul dari online learning, mahasiswa diharuskan beradaptasi dan menyelesaikan 

masalah tersebut dengan cepat untuk memenuhi tuntutan akademis.  

Learning agility bukanlah keterampilan akademis dan masih asing di area 

pendidikan tinggi. Namun, learning agility patut dimiliki individu sejak mahasiswa 

mengingat dunia kerja masa sekarang memiliki tuntutan yang cepat sehingga 

dibutuhkan pekerja dengan pengalaman belajar yang tangkas. Selain itu, bila 
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dihadapkan pada situasi baru seperti online learning mahasiswa mampu dengan 

cepat beradaptasi pada situasi tersebut untuk meminimalisir dampak negatif dari 

online learning. Menjadi agile learner memungkinkan individu mampu beradaptasi 

secara tangguh pada situasi baru, memanfaatkan kemampuan kognitif dan 

pengalaman sebelumnya untuk mengembangkan pemahaman baru. Bagi individu 

yang terampil dalam learning agility proses adaptasi akan menjadi lebih cepat 

daripada mereka yang tidak terampil dalam learning agility (Roach, 2015).   

Individu dengan learning agility yang tinggi juga mampu menganalisis, 

melihat dan memahami perubahan keadaan. Individu tersebut mengacu pada 

praktik yang memungkinkan melihat ketidakpastian keadaan dengan cepat, 

ketidakpastian ini dilawan dengan ketangkasan sehingga langsung bergerak cepat 

mencari dan menerapkan solusi. Individu yang mampu melakukan hal tersebut 

tidak takut memahami awal dari masalah atau ketidakpastian sehingga cenderung 

berkomitmen untuk menganalisis dan mencari solusi masalah dengan cepat (Roach, 

2015). Bila dianalogikan dalam online learning, mahasiswa diharapkan mampu 

memahami dan menganalisis perubahan proses pembelajaran. Mampu melihat dan 

menganalisis dampak apa saja yang akan timbul saat online learning baik positif 

maupun negatif, bila dampak tersebut negatif mahasiswa diharapkan mampu 

mengatasi masalah tersebut dengan mencari alternatif solusi dengan cepat dan 

berkomitmen untuk mengaplikasikan solusi tersebut. 

Beberapa ciri yang menunjukkan individu dengan learning agility yang 

tinggi adalah people agility (mengetahui dirinya secara keseluruhan, mampu belajar 

dari pengalaman, tatap tenang serta resilien dibawah tekanan atau perubahan), 
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results agility (mampu mendapatkan hasil dalam kondisi sulit, mampu 

menampilkan kinerja yang tinggi dan melakukannya atas dorongan pribadi serta 

kemampuan beradaptasi), mental agility (mampu melihat dan menyelesaikan 

permasalahan, merasa nyaman dengan suatu hal yang ambigu dan kompleks, 

mampu menjelaskan pendapat dan pemikiran ke orang lain), change agility 

(memiliki rasa ingin tahu, memiliki ide, suka melakukan suatu hal baru dan 

pengembangan keterampilan diri) (Lombardo & Eichinger, 2000).  

Fakta yang ada menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki learning agility 

yang rendah selama pandemi COVID-19 karena selama menjalani online learning 

di masa pandemi belum memenuhi ciri-ciri individu dengan learning agility tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyono (2020) dari 186 mahasiswa menunjukkan 

bahwa 15,59% mahasiswa memahami materi perkuliahan, 8,60% tidak memahami 

dan 75% kurang memahami dengan baik materi perkuliahan selama online 

learning, padahal mereka sudah melakukan online learning selama 3 bulan yaitu 

Maret hingga Juni. Fakta tersebut juga didukung oleh penelitian Rahmawati (2020), 

dimana dari 200 mahasiswa 55% mahasiswa juga mengalami kesulitan memahami 

materi perkuliahan, jumlah persentase tersebut telah melebihi 50% dari semua 

sampel penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa belum memiliki 

rasa ingin tahu, belum mampu menyelesaikan masalah dan tidak melakukan 

kegiatan untuk pengembangan diri karena selama 3 bulan berturut turut masih 

kesulitan memahami materi yang tidak menggambarkan adanya people agility, 

change agility dan mental agility yang merupakan tiga dimensi learning agility.   
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Penelitian Budiyati dan Oktavianto (2020) menunjukkan sebanyak 46,3% 

remaja yang mayoritas mahasiswa memiliki tingkat resiliensi yang rendah selama 

dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Hal itu menunjukkan bahwa mahasiswa 

kurang memiliki resiliensi ketika dihadapkan pada masalah atau perubahan 

sehingga tidak menggambarkan tetap resilien bila dihadapkan ada perubahan yang 

merupakan salah satu indikator dari tingginya people agility pada individu dengan 

learning agility. 

Penelitian dari Annur dan Hermansyah (2020) pada mahasiswa 

menunjukkan adanya kesulitan beradaptasi dengan online learning, indikator 

kesulitannya disebabkan oleh ketidakmampuan berkonsentrasi selama kuliah, 

belajar dan menyelesaikan tugas karena keadaan rumah beserta penghuninya yang 

tidak kondusif. Fakta tersebut menunjukkan bahwa individu belum menujukkan 

performa yang baik selama online learning karena lemahnya dorongan adaptasi dan 

kemampuan pribadi yang merupakan salah satu indikator rendahnya result agility 

pada individu, result agility merupakan salah satu dimensi dari learning agility. 

Mahasiswa dengan performa yang baik akan mencari solusi bagaimana ia dapat 

meningkatkan konsentrasi selama kuliah, belajar dan menyelesaikan tugas demi 

mencapai performa akademik yang maksimal. 

Fakta lain berdasarkan literatur review dari Argaheni (2020) selama online 

learning mahasiswa menjadi pasif dan kurang kreatif. Masih banyak mahasiswa 

yang beranggapan bahwa kuliah merupakan transfer ilmu dari pendidik ke 

mahasiswa namun sebenarnya tidak hanya itu, mahasiswa juga perlu dilatih untuk 

aktif dalam diskusi dan tanya jawab selama perkuliahan. Pasif dan kurang 
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kreatifnya nya mahasiswa selama online learning menunjukkan rendahnya 

kemampuan menjelaskan pendapat dan pemikiran yang merupakan indikator dari 

mental agility. 

Hasil penelitian lain dari Widodo dan Nursaptini (2020) memberikan hasil 

sebesar 46% mahasiswa merasa kurang nyaman mengikuti online learning, 

ketidaknyamanan itu disebabkan oleh beberapa hal seperti media yang digunakan 

untuk online learning, materi, tugas dan jadwal kuliah, kondisi internal dan 

eksternal individu yang bersangkutan dan keinginan adanya kuliah tatap muka. 

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa mahasiswa tidak nyaman dengan kondisi 

yang berubah dan kompleks seperti online learning yang dijalankan selama 

pandemi COVID-19 sehingga tidak menunjukkan tingginya mental agility.  

Adapula penurunan IPK yang dialami mahasiswa selama online learning di 

masa pandemi dibanding saat kuliah tatap muka di semester sebelumnya. IPK 

merupakan hasil penilaian akademik dan kemampuan mahasiswa dalam 

beradaptasi dalam online learning (Silaban, Citra & Yunita, 2020). IPK yang 

menurun selama online learning menunjukkan ketidakberhasilan mahasiswa dalam 

menampilkan performa untuk mendapatkan hasil akademik yang memuaskan 

dalam keadaan perkuliahan yang berbeda dari sebelumnya sehingga tidak 

menunjukkan tingginya results agility. 

Subjek penelitian ini adalah mahasiswa S1 Fakultas Psikologi Undip 

Angkatan 2020 karena mereka adalah angkatan pertama dan langsung menjalani 

perkuliahan dengan metode online learning, tantangan bagi mereka menjadi lebih 

besar karena dinamika proses pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi 
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berbeda ditambah dengan bergantinya proses pembelajaran menjadi online 

learning. Mahasiswa angkatan 2020 berada pada masa remaja akhir rentang usia 

18-20 tahun, berdasarkan teori perkembangan kognitif remaja mereka sudah 

memasuki pemikiran postformal yaitu fleksibel, terbuka, adaptif, reflektif dan 

seringnya berkembang sebagai respon terhadap kejadian yang membuat cara 

memandang yang tidak sederhana (Monks, 2001). Keinginan dan kapasitas belajar 

dari pengalaman menjadi hal penting dalam perkembangan perilaku fleksibel dan 

adaptif yang merupakan indikator result agility (DeMeuse, Dai & Hallenbeck, 

2010). 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tujuh orang mahasiswa 

pada 10-26 Mei 2021 melalui aplikasi Zoom menunjukkan terdapat poin-poin 

penting mengenai learning agility pada mahasiswa selama online learning. Pada 

semester awal mereka merasa kesulitan dan tertekan karena berbagai alasan seperti 

sulitnya memahami materi, sulit mengendalikan diri untuk fokus pada online 

learning, kondisi rumah yang tidak kondusif untuk menjalani online learning, dan 

kesulitan memulai pertemanan dengan teman angkatan. Pada semester dua, lima 

dari tujuh mahasiswa mulai beradaptasi dengan baik, mampu belajar dari 

pengalaman online learning semester sebelumnya dan dapat menjalin pertemanan 

yang konstruktif, mulai memahami perbedaan karakter teman-temannya sehingga 

dapat mengambil sikap yang tepat. Dimana sikap tersebut mencerminkan dimensi 

people agility yaitu mengetahui dirinya secara keseluruhan, belajar dari 

pengalaman, memperlakukan orang lain secara konstruktif dan tetap tenang serta 
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resilien di bawah tekanan atau perubahan. Dalam interaksi dengan orang lain 

individu akan terbuka dengan keberagaman orang 

Disisi lain dua dari mereka mengaku belum dapat beradaptasi dengan proses 

online learning yang bagi mereka merupakan suatu tekanan sehingga mereka malas 

dan tidak terlalu minat mengikuti kuliah. Satu dari mereka sering overthinking dan 

sempat berpikir untuk bunuh diri karena online learning bukanlah kondisi ideal dan 

membuat stress. Ciri tersebut tidak menggambarkan people agility pada mahasiswa 

yaitu belajar dari pengalaman dan tetap tenang dibawah tekanan atau perubahan. 

Poin penting lain pada dimensi results agility adalah mereka merasa puas 

dengan hasil akademik yaitu IPK semester satu tapi merasa khawatir dengan hasil 

IPK semester dua karena menurut mereka beban akademik sangat tinggi salah 

satunya mata kuliah statistik dan pengukuran yang bagi mereka sangat sulit bila 

diajarkan melalui metode online learning. Mereka semua mengaku tidak yakin 

apakah IPK dapat bertahan atau naik karena sulitnya mata kuliah di semester dua 

dan mereka kewalahan memahami semuanya dalam waktu satu semester. Sikap 

tersebut menunjukkan bahwa walaupun mereka mendapatkan hasil yaitu IPK yang 

memuaskan di kondisi sulit namun mereka masih tidak percaya diri atas 

kemampuan dalam memaksimalkan hasil akademik. Sikap itu belum 

mencerminkan results agility yaitu mendapatkan hasil dalam kondisi sulit, mampu 

tampil diatas rata-rata, mampu menampilkan kinerja yang tinggi dan mengelola 

inovasi dengan baik.  

Hasil wawancara yang terkait dengan dimensi mental agility adalah mereka 

merasa tidak nyaman dengan kondisi online learning yang tidak pasti, menurut 



8 

 

 

 

mereka hal itu menyulitkan dalam mengambil keputusan terutama mahasiswa 

perantauan yang tidak tahu kapan harus ke Semarang. Mereka ingin segera tatap 

muka namun tiga dari mereka berpikir tatap muka juga akan sedikit menyulitkan 

karena membutuhkan proses adaptasi lagi. Mereka juga merasa lelah bila online 

learning karena bosan kuliah seorang diri dan pusing menatap laptop terlalu lama, 

terkadang device yang digunakan juga kurang mendukung. Sikap tersebut dapat 

disebut kurang sesuai dengan karakteristik mental agility yaitu merasa nyaman 

dengan suatu hal yang sifatnya kompleks dan ambigu.  

Pada dimensi change agility, hasil wawancara menunjukkan lima dari tujuh 

pernah walaupun tidak sering mengikuti kegiatan lain diluar kuliah yang bisa 

menunjang kemampuan akademik seperti webinar. Selain itu mereka juga mencari 

referensi lain selain materi yang diberikan dosen melalui buku referensi cetak, 

jurnal ilmiah dan e-book serta memanfaatkannya dengan baik walaupun satu dari 

mereka tidak memanfaatkan dengan baik karena kurangnya motivasi diri. Sikap 

tersebut mencerminkan change agility yaitu memiliki rasa ingin tahu, suka 

melakukan suatu hal yang baru dan melibatkan diri pada kegiatan pengembangan 

keterampilan diri namun tidak pada satu mahasiswa tersebut. 

Learning agility disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Miller (2018) 

learning agility dipengaruhi oleh dua faktor yaitu kemampuan kognitif dan 

kepribadian. Menurut De Meuse, Dai dan Hallenbeck (2010) menyebutkan dua 

faktor yang memengaruhi learning agility pada individu yaitu faktor perbedaan 

individu dan faktor lingkungan. Perbedaan individu mengacu pada tiga faktor 

utama yaitu pengalaman masa lalu, self-awareness, dan kemampuan individu dalam 
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menangani hal yang sifatnya rumit. Faktor lingkungan mengacu pada budaya 

organisasi dan pemenuhan diri. Faktor lingkungan lain adalah karakteristik 

pengalaman terdahulu dan budaya belajar (DeRue, Ashford & Myers, 2012). 

Secara khusus salah satu kekhawatiran dalam perpindahan kuliah tatap 

muka ke online learning adalah bahwa nilai dari diskusi tatap muka akan hilang. 

Ini adalah perhatian utama untuk jurusan dan mata kuliah yang membutuhkan 

pengembangan self-awareness yang merupakan bagian dari kurikulum seperti 

jurusan di bidang sosial, konseling, keperawatan, dan bisnis (Uttal & Gloria, 2021). 

Self-awareness atau kesadaran diri mengacu pada kemampuan individu dalam 

memiliki wawasan tentang diri dan membentuk persepsi diri yang kuat (De Meuse, 

Dai & Hallenbeck, 2010). Self-awareness diidentifikasi sebagai variable penting 

dari learning agility (De Meuse, Dai, Page, Clark, & Zewdie, 2011). Selain itu 

penelitian Ellis dan Davidi (2005) memperkuat peran self-awareness dalam 

mencapai hasil pembelajaran berdasarkan pengalaman. Self-awareness menjadi 

dasar utama dari reaksi khas individu terhadap peristiwa, tantangan dan orang-

orang tertentu (Bradberry & Greaves, dalam Baba, 2020). Hal itu memiliki arti 

bahwa self-awareness adalah reaksi awal yang muncul ketika proses pembelajaran 

tatap muka beralih menjadi online learning selama pandemi COVID-19, 

mahasiswa harus menyadari peristiwa dan tantangan tersebut. 

Berdasarkan paparan di atas self-awareness merupakan salah satu 

komponen terpenting dan faktor yang memengaruhi learning agility karena 

merupakan reaksi khas awal dalam menghadapi suatu keadaan. Dalam 

pengembangan learning agility, self-awareness dapat mempercepat internalisasi 
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pelajaran yang dipelajari individu dari pengalaman masa lalu (Dominick, Squires, 

&, Cervone, 2010; McCall, 2010). Merefleksikan, menerima umpan balik dan 

menerima kritik adalah elemen internalisasi yang dapat meningkatkan learning 

agility (Hallenbeck, 2016). Artinya, secara tidak langsung terdapat korelasi antara 

self-awareness dan learning agility. Berdasarkan penelitian Hallenbeck (2016) self-

awareness melalui refleksi membuat individu belajar dari kesalahan dan mencegah 

terulangnya kesalahan yang sama, individu dengan learning agility melihat diri 

mereka sebagai individu yang terus berkembang menjadi lebih baik dan 

meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama serta menganggap belajar adalah 

proses yang tidak pernah selesai.  

Selain self-awareness, faktor lain yang memengaruhi learning agility 

adalah kepribadian (Miller, 2018). Learning agility adalah konstruk yang 

berorientasi pada perilaku sehingga memiliki keterkaitan dengan kepribadian 

karena kepribadian adalah pola khas pikiran, perasaan dan perilaku yang relatif 

menetap dan memiliki perbedaan di setiap individu (DeMeuse, 2017). Kepribadian 

yang dimiliki seseorang lah yang mendorong individu bertingkah laku dimana 

tingkah laku tersebut dapat mencerminkan learning agility. Learning agility 

mencerminkan individu yang mampu belajar, tumbuh dan bekermbang sepanjang 

waktu, akan masuk akal bila atribut kepribadian yang relatif stabil dalam jangka 

waktu yang lama dapat menjadi variabel yang dapat memengaruhi learning agility 

pada individu (DeMeuse, 2017).  

Secara umum kepribadian digambarkan dengan the big five personality 

traits yang merupakan teori kepribadian yang banyak digunakan dan diakui yang 
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terdiri dari conscientiousness, openness to experience, neuroticism vs emotional 

stability, agreeableness, dan extraversion. Menurut Lombardo dan Eichinger 

(2000) individu dengan learning agility dimaknai sebagai kecenderungan untuk 

openness to experience. Hal tersebut didukung oleh penelitian Allen (2016) dimana 

terdapat korelasi opennes to experience dengan learning agility, openness to 

experience adalah sifat kepribadian individu yang memiliki keingintahuan tinggi 

dan terbuka dalam berbagai hal serta pengalaman, imajinatif, dan kreatif. Terbuka 

dengan pengalaman dan perspektif baru memungkinkan individu untuk menerima 

pengetahuan lebih dan ini dapat meningkatkan fleksibilitas karena tidak terbatas 

pada satu perspektif sehingga dapat memfasilitasi learning agility (DeRue, 

Ashford, & Myers, 2012). 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa online learning yang 

dilakukan mahasiswa selama pandemi COVID-19 ternyata memunculkan berbagai 

permasalahan dan tantangan yang menuntut mahasiswa memiliki learning agility, 

selanjutnya learning agility ditinjau hubungannya dengan self-awareness dan the 

big five personality traits yang merupakan sikap dan sifat kepribadian individu. 

Online learning yang sudah menjadi bahan penelitian dari tahun ke tahun 

tampaknya masih layak untuk diteliti mengingat hasil dari beberapa penelitian 

menunjukkan bukti adanya perbedaan respon setiap mahasiswa, hal ini perlu dikaji 

lebih dalam untuk mengetahui variabel apa saja yang mungkin mempengaruhi 

respon setiap mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian hubungan self-awareness dan the big five personality traits terhadap 

learning agility pada mahasiswa.  
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Berdasarkan uraian latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian ini 

adalah apakah terdapat hubungan antara self-awareness dan the big five personality 

traits dengan learning agility pada mahasiswa dalam online learning ? 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara self-

awareness dan the big five personality traits dengan learning agility pada 

mahasiswa dalam online learning. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta 

memberi sumbangsih ilmu Psikologi khususnya di bidang Psikologi 

Pendidikan.  

2. Manfaat Praktis   

Penelitian diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan referensi perihal 

learning agility dikaitkan dengan self-awareness dan personality traits.  

 

 

 

 

 

 

  

 


