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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menjadi seorang asisten praktikum bagi mahasiswa merupakan suatu 

pengalaman berharga karena mahasiswa akan memperoleh skill/keterampilan 

tambahan dalam bidang pendidikan, sosial dan organisasi yang nantinya akan 

dibutuhkan untuk melangkah ke dunia kerja. Selain bertugas untuk membantu 

dosen dalam proses berjalannya praktikum, asisten praktikum juga menjadi media 

penghubung antara dosen dan mahasiswa. Usia yang tidak terpaut jauh dengan 

mahasiswa tentunya menjadikan asisten lebih dekat secara emosional dengan 

mahasiswa. Meski demikian, asisten harus tetap menjaga integritasnya untuk 

mencegah kurangnya rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap mata kuliah 

praktikum yang bersangkutan. 

Cara yang dapat diterapkan dalam menjaga integritas tersebut salah 

satunya dengan sistem kerja berkelompok, untuk menjaga efektifitas 

pendampingan mahasiswa serta efisiensi tenaga dan usaha dalam prosedur 

pelaksanaannya. Dari kerja kelompok ini muncul struktural organisasi, setiap 

anggota memiliki posisi dan fungsi sesuai dengan status yang diembankan 

kepadanya. Kelompok bisa dideskripsikan sebagai kumpulan individu yang 

melakukan suatu aktivitas secara bersama-sama, memiliki tujuan yang sama dan 

bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Selama ini orang mengenal istilah 

kerja sama yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam bentuk 
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kelompok, sebagai metode kerja yang efisien dan efektif dalam organisasi 

(Wiryatmo, 2013).  

Asisten praktikum terbentuk secara organisasional, dimana didalamnya 

terdapat struktural kepemimpinan, anggota yang saling berinteraksi satu sama 

lain,masing-masing  memiliki fungsi yang berbeda namun memiliki satu tujuan 

yang sama yaitu untuk membantu dosen dalam mengedukasi mahasiswa 

mengenai praktikum yang akan mereka lakukan pada mata kuliah praktikum yang 

mahasiswa ambil . Sama seperti individu lainnya, anggota  asisten  merupakan 

makhluk sosial yang memiliki dinamika psikologis yang terdiri dari dimensi 

kognitif, afektif, dan konatif. Menjadikannya sebagai makhluk berkehendak bebas 

disamping kapasitas dirinya sebagai asisten mata kuliah praktikum. Meskipun 

asisten menjalankan kewajibannya secara berkelompok, ada saja anggota yang 

tidak berkontribusi secara penuh baik secara fisik maupun pemikiran, dan hanya 

menggantungkan pada kinerja anggota lainnya. Tugas-tugas yang seharusnya 

sudah dibagi rata malah harus dilakukan sendiri oleh satu atau beberapa orang saja 

karena anggota lainnya tidak melakukan tugasnya secara tepat dan sesuai dengan 

porsinya. Adanya individu yang tidak mengeluarkan kemampuan mereka secara 

utuh ketika melakukan pekerjaan kelompok, menghindari beban kerja yang 

harusnya dilakukan bersama dapat disebut sebagai pemalasan sosial atau social 

loafing. 

Social loafing dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, berbagai hal 

dapat menimbulkan social loafing. Sebagaimana namanya, social loafing adalah 

pemalasan sosial yaitu rasa malas yang muncul ketika melakukan aktifitas sosial. 
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Aktifitas sosial sendiri dapat diartikan suatu kegiatan yang membutuhkan orang 

lain dalam pelaksanaannya. Contoh sederhananya adalah kerja bakti/gotong 

royong, belajar kelompok, komunitas/organisasi, instansi pemerintah/swasta 

semua bisa terjangkit pemalasan sosial ini. Orang akan secara naluri melakukan 

social loafing apabila ia berada dalam group/kelompok yang di dalamnya terdapat 

aktivitas/interaksi secara sosial, karena social loafing itu sendiri merupakan trait 

nature (Ying, Li, Jiang, Peng, & Lin, 2014).  

Social loafing merupakan kecenderungan seorang individu untuk 

melakukan usaha yang lebih sedikit ketika mereka dalam suatu kelompok 

(Aminah, 2017). Penelitian yang dilakukan Ringelmann (1913) mengenai social 

loafing ditemukan bahwa semakin banyak jumlah anggota dalam kelompok maka 

semakin tinggi perilaku social loafing yang muncul. Realita dalam kehidupan 

sehari-hari pun yang kaitannya dengan kerja sama itu sesuai dengan apa yang 

ditemukan oleh Ringelmann dalam penelitiannya tersebut. Social loafing dapat 

merugikan kelompok baik secara keseluruhan, maupun secara individual. Secara 

keseluruhan, social loafing yang dilakukan oleh anggota kelompok dapat 

membuat kelompok bekerja dengan tidak efektif. Secara individual, pelaku social 

loafing mengurangi kesempatan bagi dirinya untuk mengembangkan pengetahuan 

serta kemampuan yang dimilikinya terkait tugas yang seharusnya dikerjakan. 

Menurut Borden dan Howitz social loafing akan terjadi bila di dalam 

kelompok terdapat pembagian tugas yang tidak jelas dan tidak adanya evaluasi. 

Selain itu social loafing terjadi disebabkan kurang mampunya seorang individu 

dalam mengamati usaha yang dilakukan oleh individu lainnya. Contohnya, saat 
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ada orang-orang bekerja sama untuk mengangkat benda yang berat, kita akan 

kesulitan menilai mana individu yang berusaha maksimal dan mana yang kurang 

usahanya. Ketika ditanya semua orang akan menjawab sudah berusaha secara 

maksimal (Harmaini, Annastasia, Agung & Munthe, 2016). Dari artikel yang 

ditulis oleh Wiryatmo (2013) alasan orang berperilaku social loafing antara lain, 

tidak menguasai materi, sibuk, ke luar kota, hingga sakit yang menunjukkan 

keengganan mereka dalam menyelesaikan/melaksanakan tugas bersama. Ada pula 

yang berperilaku tidak mau menolong rekan kerjanya ketika mengalami kesulitan 

karena merasa pekerjaan tersebut bukanlah tanggung jawabnya dan masih banyak 

lagi (Setyawan, Erlyani, & Dewi, 2016). Harmaini, Anastasia, Agung dan Munthe 

(2016) menyatakan bahwa indikator social loafing meliputi kurang identifikasi 

anggota, kurangnya kohesivitas, kurangnya tanggung jawab, kurangnya motivasi 

dalam kelompok, sikap pasif, ada pelebaran tanggung jawab, free rider, dan 

kurangnya evaluasi dari orang lain. 

Snook (2000) menyatakan bahwa ketika tanggung jawab tugas dibagi 

secara tidak merata serta tidak adanya pengawasan dari pihak otoritas, maka 

individu dalam kelompok akan mengurangi usahanya. Hal tersebut menyebabkan 

individu menjadi kurang berinisiatif saat melaksanakan tugasnya. Sehingga ketika 

ada potensi tugas yang muncul, individu tidak merasa harus melaksanakan tugas 

tersebut. Social loafing juga disebut oleh Snook sebagai penyebab gagalnya tim 

angkatan udara AWACS Amerika Serikat  dalam melacak kehadiran helikopter-

helikopter Black Hawk ketika operasi militer di Afghanistan tahun 1944. Tidak 

adanya anggota tim yang berinisiatif mengecek keamanan wilayah sesaat sebelum 
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pesawat F-15 meluncurkan rudalnya ke zona musuh. Helikopter yang masih 

berada di zona tembak tersebut terkena ledakan dari rudal tersebut, 

mengakibatkan 26 orang tewas diantaranya tentara dan warga sipil. Dari peristiwa 

tersebut dapat dikatakan bahwa social loafing ini memiliki efek negatif yang 

signifikan. 

Data awal penelitian ini didapatkan dari study pendahuluan menggunakan 

metode wawancara kepada empat orang asisten MKP di Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pengambilan data awal ini didasari oleh 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Van Dick, Tell Macher, Wagner, 

Lemmer, dan Tissington (2009) bahwa individu akan berkomitmen dalam 

mengerjakan tugas kelompok apabila merasa bagian dari kelompok tersebut 

artinya memiliki rasa kebersamaan disana. Bagi individu yang merasa bukan 

bagian dari kelompok tersebut maka komitmennya dalam mengerjakan tugas 

rendah artinya individu tersebut merasa asing dalam kelompok tersebut. Lount 

dan Wilk (2014) menyatakan  performa individu yang bekerja secara individu 

cenderung lebih tinggi dibanding dengan individu yang bekerja secara kelompok. 

Ketika bekerja secara kelompok, individu akan mengamati performa setiap 

anggota dalam kelompok tersebut. Individu akan menyesuaikan usaha yang akan 

dikeluarkannya dengan usaha yang masing-masing anggota kelompok keluarkan. 

Melihat hasil dari penelitian tersebut maka peneliti berusaha untuk mengetahui 

lebih dalam fenomena social loafing di ruang lingkup kelompok asisten mata 

kuliah praktikum. Karena sebelumnya belum pernah ada penelitian social loafing 

pada subjek tersebut. 
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Didapatkan hasil bahwa 2 orang menyatakan ada anggota dari kelompok 

asisten MKP yang kurang berkontribusi aktif ketika bekerja dalam kelompok 

berupa tidak menyampaikan ide atau pendapat saat rapat atau diskusi. Satu orang 

menyatakan bahwa bentuk perilaku social loafing muncul ketika pada berbagai 

macam kegiatan yang biasa asisten laksanakan antara lain asistensi, roleplay dan 

praktikum. Saat kegiatan asistensi yang menggunakan metode pengajaran klasikal 

di dalam kelas biasanya dijaga oleh 3 sampai 4 asisten, namun hanya 2 orang saja 

yang aktif menyampaikan materi, dan sisanya hanya dia di belakang kelas. Tidak 

berinisiatif untuk menambahkan penjelasan atau menjawab pertanyaan mahasiswa 

kecuali bila diperintah terlebih dahulu. Satu orang menyatakan bahwa ada anggota 

yang jarang muncul di grup whatsapp apabila ada hal yang perlu di diskusikan, 

karena takut akan diberi suatu tugas, menunda mengoreksi tugas mahasiswa 

sehingga hampir terlambat mengembalikan ke mahasiswa tepat waktu, datang 

terlambat dari waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang jelas, kurang 

inisiatif jika ditawarkan posisi sebagai struktural dalam organisasi asisten karena 

merasa kemampuan dirinya tidak lebih baik dari anggota lainnya, kurang aktif 

dalam diskusi dan tidak berani mengajukan diri untuk melakukan tugas yang 

sifatnya suka rela. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Social loafing pada kelompok asisten mata kuliah 

praktikum”. Dengan rumusan masalah bagaimana dinamika psikologis asisten 

mata kuliah praktikum yang melakukan social loafing. 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika 

psikologis asisten mata kuliah praktikum yang melakukan social loafing. 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

terlebih dalam bidang psikologi industri dan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai evaluasi bagi para mahasiswa khususnya asisten untuk dapat 

meningkatkan performa kerjanya dalam kerja kelompok 

b. Memberikan informasi kepada dosen, dan koordinator asisten mengenai 

social loafing sehingga dapat mengurangi tendensi perilaku tersebut pada 

asisten terutama pada saat menjalankan tugas struktural organisasi asisten.




