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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang diharapkan 

dapat merealisasikan dan mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Perguruan 

tinggi diharapkan mampu mengembangkan bakat dan minat mahasiswa melalui 

pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Berbagai kegiatan kemahasiswaan diharapkan 

dapat menunjang peningkatan kualitas kemampuan intelektual dan kemampuan sikap. 

Kegiatan organisasi dan prestasi belajar merupakan modal membentuk kesiapan 

mahasiswa untuk terjun di dunia kerja. Dalam hal ini kegiatan organisasi diharapkan 

dapat memberikan pengalaman kepada mahasiswa, sedangkan prestasi belajar sebagai 

tolak ukur kematangan kemampuan kognitif seseorang. 

Kegiatan berorganisasi di dalamnya terdapat susunan program kerja yang harus 

dikerjakan pada masa kepengurusan. Kemudian, pada awal kepengurusan di dalam 

organisasi tersebut dibagi tugas-tugas kepada seluruh anggota. Pelaksanaan tugas 

merupakan sebuah bentuk tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap individu 

sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai anggota organisasi. Dalam proses 

berorganisasi, salah satu tugas yang harus dikerjakan adalah kerja kelompok atau 

bekerja secara tim. Tim kerja adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya 

menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individual (Ruliyanti, 

2005). Hal ini memiliki pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih 

baik daripada kinerja per individu di suatu organsasi. Menurut Ingham (2010) tim kerja 
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adalah sekelompok orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu 

mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja 

menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual 

mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan 

individual. Penggunaan tim secara ekstensif menghasilkan potensi bagi sebuah 

organisasi untuk   membuahkan banyak hasil yang lebih besar tanpa peningkatan 

masukan. Kinerja tim akan lebih unggul daripada kinerja individu jika tugas yang harus 

dilakukan menuntut keterampilan ganda. Namun dalam kelompok kerja, sering sekali 

tidak semua anggota kelompok menjunjung tinggi nilai dan etika bekerjasama.  

Berdasarkan riset longitudinal (selama lima tahun) Clark dan Baker (2011) 

menunjukkan bahwa sebagian mahasiswa hanya ingin lulus. Sebagai konsekuensi, 

mahasiswa cenderung mengurangi usaha mereka (melakukan pemalasan sosial) ketika 

bekerja di dalam kelompok. Sebagian anggota lainnya ingin mendapatkan hasil yang 

baik, sehingga untuk menutupi kekurangan akibat dari perilaku social loafing yang 

dilakukan oleh mahasiswa yang hanya ingin baik hasilnya, mahasiswa yang 

menginginkan hasil yang baik terpaksa harus melakukan kompensasi sosial 

(peningkatan usaha) ketika bekerja di dalam kelompok. Hal ini membuat anggota yang 

menginginkan hasil yang baik menjadi korban, sedangkan pelaku social loafing 

mendapatkan keuntungan (mendapatkan nilai yang baik) atas usaha para mahasiswa 

yang ingin mendapatkan nilai yang baik ini. Apabila kondisi seperti ini  terus 

berlangsung, mahasiswa yang menginginkan nilai yang baik dapat merasakan 

demotivasi dan mengalami sucker effect, yaitu efek di mana individu menolak untuk 
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bekerja keras untuk mengimbangi usaha minimal yang dilakukan oleh rekan-rekannya 

(Harkins, 2007). 

 Social loafing terdapat dalam hidup kita, terlepas dari jenis tugas. Ketika diminta 

untuk menunjukkan upaya fisik seperti berteriak, orang berteriak lebih keras dan lebih 

lama ketika mereka sendirian daripada ketika mereka berpasangan atau dalam kelompok 

(Latane, 2011). Demikian pula, ketika membuat upaya kognitif, seperti mengevaluasi 

puisi seolah-olah ditulis oleh orang lain, orang melaporkan menempatkan dalam sedikit 

usaha dan mengevaluasi pekerjaan yang kurang menguntungkan ketika individu berada 

dalam kelompok daripada ketika individu sendirian (Harkins & Petty, 2002). Secara 

umum, kelompok yang lebih besar atau dominasi laki-laki dalam kelompok 

menginduksi efek kemalasan sosial yang lebih besar (Myers, 2012).  

Luthan (2007) menyatakan bahwa interaksi didalam organisasi memungkinkan 

timbulnya harapan individu akan kemampuan anggota yang lain dalam menyelesaikan 

kerja dan tanggung jawab secara bersama. Interaksi dalam sebuah organisasi dapat 

menimbulkan pemikiran bahwa anggota yang lain akan bermalas-malasan, kemudian 

membuat anggota lain menurunkan usaha mereka dalam keterlibatan mengerjakan kerja. 

Beberapa orang mampu bekerja keras, sementara yang lainnya enggan untuk melakukan 

hal tersebut dan hanya melakukan sedikit usaha dari yang sebenarnya mampu di 

lakukan, hal seperti ini yang disebut sebagai social loafing. Social loafing adalah 

fenomena yang berdampak buruk terhadap sebuah organisasi, sebab dapat mengurangi 

kinerja dan berdampak buruk terhadap kondisi kelompok, (Fauzi 2005). Hal ini sejalan 

dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada tiga orang anggota organisasi 
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mahasiswa untuk mencari data awal atau fenomena tentang social loafing yang ada pada 

anggota organisasi mahasiswa. Satu dari tiga anggota organisasi mahasiswa 

berpendapat bahwa saat mereka dihadapkan pada satu kelompok kerja dengan anggota 

organisasi mahasiswa yang lain yang terdiri dari lebih dari satu orang anggota terdapat 

anggota dari kelompok kerja yang dalam pengerjaan tugas tidak maksimal dikarenakan 

tidak pernah merespon ketika akan diajak untuk mengerjakan tugas kelompok. Ada 

anggota kelompok yang diam saja ketika anggota satu kelompok yang lain melakukan 

pengerjaan tugas kelompok kerja yang diberikan. Terkadang ada anggota kelompok 

yang hanya mendompleng hasil dari kelompok kerja yang dilakukan oleh anggota 

kelompok yang lain. Ada anggota kelompok yang pergi di akhir pekan dan mengatakan 

bahwa dia tidak bisa bekerja, dan tidak akan mampu datang kembali.  

Berdasarkan paparan diatas bahwa semua kasus social loafing yang ditemukan 

adalah contoh mahasiswa yang sengaja menghindar dari tanggung jawabnya. Hal ini 

juga diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

angket terbuka pada 50 anggota organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi UMS yang 

menunjukkan masalah yang muncul akibat terjadinya social loafing. Masalah-masalah 

yang muncul antara lain: 
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Tabel 1. Masalah akibat social loafing 

Masalah-masalah Jumlah 

Tugas / pekerjaan tidak selesai sesuai target 23,80% 

Hasil tugas / pekerjaan tidak bisa maksimal 16,10% 

Terjadi konflik diantara anggota tim 24,50% 

Terdapat angggota tim yang mengundurkan diri 18,30% 

Terjadi kesalahan komunikasi antar anggota 17,30% 

  

Berdasarkan data-data yang telah diungkapkan di atas, mengungkapkan bahwa 

masih banyak anggota organisasi mahasiswa yang melakukan perilaku social loafing. 

Selain itu, data-data tersebut juga menunjukkan bahwa anggota organisasi mahasiswa 

belum mampu untuk bertanggung jawab secara penuh dengan tugas yang dibebankan 

kepadanya. Hal ini sesuai dengan temuan Ingham dkk (2010) yang menyatakan bahwa 

social loafing berhubungan positif dengan jumlah anggota kelompok. Hasil organisasi 

ditentukan oleh semua anggota organisasi sehingga usaha yang dikeluarkan tiap orang 

tidak dapat dipisah-pisahkan atau diidentifikasi. Melihat fenomena social loafing yang 

semakin meluas di kalangan anggota organisasi mahasiswa, penulis tertarik untuk 

mengetahui dan memahami bagaimanakah hal-hal yang melatar belakangi serta alasan-

alasan yang mendasari perilaku tersebut ?. Oleh karena itu judul yang dipilih adalah 

Social Loafing Pada Anggota Organisasi Mahasiswa Fakultas Psikologi UMS. 
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B. Tujuan Penelitian 

Untuk memahami dan mendeskripsikan tentang social loafing pada anggota 

organisasi mahasiswa Fakultas Psikologi UMS. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memiliki manfaat bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan psikologi (teoritis) maupun  kepentingan praktis. 

1. Teoritis 

Penelitian ini di harapkan akan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang psikologi sosial. 

2. Praktis 

a. Bagi pimpinan Organisasi Mahasiswa, dapat sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun program kerja. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada anggota 

organisasi mengenai social loafing sehingga bisa meminimalisir dampak 

negatifnya. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritik bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah ilmu 

psikologi khususnya psikologi sosial karena hasil penelitian ini memberi 

penjelasan tentang social loafing pada anggota organisasi mahasiswa.  


	Binder1.pdf
	Load_002372_Page_1
	Load_002372_Page_2
	Load_002372_Page_3
	Load_002372_Page_4
	Load_002372_Page_5
	Load_002372_Page_6
	Load_002372_Page_7
	Load_002372_Page_8


