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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengerjaan tugas berkelompok tidak terlepas dari tugas mahasiswa, sebab 

tugas kelompok merupakan salah satu bentuk tugas yang diberikan oleh dosen 

kepada mahasiswa. Tugas kelompok diyakini memberikan hasil kerja yang lebih 

baik dibandingkan jika dikerjakan secara individual. Kegiatan berkelompok dapat 

melatih mahasiswa berkomunikasi dengan baik, sebab dalam kegiatan tersebut 

mahasiswa menyampaikan argumen atau pendapat, menerima atau menolak 

pendapat. Selain itu, tugas kelompok merupakan hal yang sangat penting dalam 

pengembangan diri mahasiswa dan membantu menyiapkan diri dalam dunia kerja 

serta melatih dan membiasakan mahasiswa dalam bekerja sama (Anggraeni dan 

Alfian, 2015). 

Mengerjakan tugas dengan berkelompok dapat melihat mahasiswa yang 

memberikan kontribusi atau yang tidak. Hal ini dikarenakan keberadaan orang 

lain  membuat mahasiswa berpikir bahwa tanggung jawab terhadap tugas tersebut 

ditanggung oleh anggota kelompoknya. Dalam melakukan tugas berkelompok, 

dapat terlihat juga mahasiswa yang melakukan usaha dan yang tidak mau 

berusaha dalam menyelesaikan tugas kelompok. Fenomena ini menandakan 

bahwa bekerja dalam kelompok dapat memicu munculnya perilaku social loafing. 

Brooks dan Ammons (2003) menyebutkan bahwa social loafing merupakan 

keluhan yang sering dikemukakan oleh mahasiswa dalam mengerjakan tugas 

kelompok. 
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Shiue, Chiu dan Chang (2010), menyebutkan bahwa social loafing adalah 

suatu kondisi yang mana individu merasa tidak termotivasi ketika bekerja dalam 

kelompoknya karena mereka berpikir bahwa kontribusi mereka tidak akan 

dievaluasi atau dipertimbangkan. Penjelasan ini senada dengan pendapat Hoigaard 

dan Ingvaldsen (2006) yang menyebutkan bahwa social loafing mengacu pada 

efek ketika individu benar-benar mengurangi usaha mereka saat bekerja dalam 

kelompok.  

Berdasarkan beberapa hasil penelitian, social loafing telah terbukti terjadi 

pada individu ketika bekerja dalam kelompok, seperti hasil penelitian Hauze dan 

Bruno (2003) yang menyebutkan bahwa social loafing terjadi pada individu ketika 

bekerja untuk tugas kelompok, namun tidak mengurangi usahanya ketika 

melakukan tugas individual. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa 

usaha orang akan berkurang untuk melakukan tugas ketika tugas tersebut 

dikerjakan secara berkelompok dan untuk tujuan kelompok. Namun, jika tugas 

tersebut merupakan tugas individual, orang akan memberikan usaha yang lebih 

besar dalam melaksanakan tugasnya.   

Idealnya social loafing tidak terjadi dalam kelompok, karena mengerjakan 

tugas secara berkelompok semestinya membuat masing-masing individu lebih 

semangat untuk menyelesaikan suatu tugas karena dikerjakan oleh usaha beberapa 

orang atau anggota kelompok sehingga tugas menjadi lebih ringan untuk 

diselesaikan serta hasil kerja akan lebih berkualitas. Fenomena social loafing 

membuat pengerjaan tugas secara berkelompok kehilangan fungsinya sebagai 

wadah kinerja yang efektif dan efisien, karena tidak semua anggota kelompok 
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memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyelesaikan tugas sehingga 

berdampak pada hasil kinerja kelompok. Hal ini senada dengan konsep social 

loafing yang diungkapkan oleh Chidambaram dan Tung (2005), bahwa social 

loafing merupakan sebuah fenomena yang merugikan bagi kelompok karena 

mengurangi performa atau kinerja individu dalam melaksanakan tugas kelompok 

dan menghalangi kesejahteraan kelompok. 

Selain berdampak pada inefektivitas performa kelompok, tindakan social 

loafing dapat pula berdampak buruk bagi pelaku social loafing itu sendiri. Secara 

logis, dalam konteks pembelajaran, ketika seseorang melakukan social loafing 

sebenarnya ia menghambat dirinya sendiri dalam mencapai sasaran-sasaran 

pembelajaran yang seharusnya ia pelajari dan kontribusikan selama proses 

pengerjaan tugas kelompok (Zahra, Eliana, Budiman dan Novliad, 2005). 

Fenomena social loafing ini ternyata terjadi pada Mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada saat 

mengerjakan tugas berkelompok. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan 

tiga mahasiswi yang menyebutkan bahwa terdapat mahasiswa yang kurang 

bertanggung jawab terhadap tugas kelompoknya dan membiarkan tugas tersebut 

diselesaikan oleh anggota kelompok yang lain. Mereka juga menyebutkan bahwa 

ada sebagian mahasiswa yang kurang mau berusaha bersama-sama untuk 

menyelesaikan tugas dan kurang memberikan kontribusi untuk tugas kelompok. 

Gejala social loafing yang ada pada mahasiswa ini merujuk pada konsep 

social loafing menurut George (1992) yang menyebutkan bahwa social loafing 

merupakan kondisi dimana individu hanya melakukan sedikit usaha untuk 
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menyelesaikan tugas kelompok saat ada anggota kelompok yang lain melakukan 

tugas tersebut. Gejala tersebut terlihat dari tiga indikator social loafing yang 

diperoleh dari konsep George (1992), yaitu tidak bertanggung jawab, 

mengandalkan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan kelompok dan adanya 

pengurangan usaha untuk melakukan tugas kelompok. 

Dalam hal ini, mahasiswa yang pernah mengalami social loafing tersebut 

menyampaikan bahwa faktor pemicu terjadinya social loafing karena adanya 

persaan tidak suka antara sesama kelompok, kurangnya komunikasi dengan 

anggota kelompok, kurangnya rasa kebersamaan dalam kelompok dan kerja sama 

yang baik dengan sesama anggota kelompok. 

Gejala-gejala yang dirasakan oleh mahasiswa tersebut merujuk pada 

elemen-elemen kohesivitas yang dikemukakan oleh Forshyt (2006), yaitu : (1) 

Social cohesion, mengacu pada daya tarik antara sesama anggota kelompok (2) 

Task cohesion, terkait kerjasama kelompok dalam mencapai tujuan kelompok; (3) 

Perceived cohesion, merupakan rasa kesatuan yang dimiliki oleh anggota 

kelompk; rasa kebersamaan dan rasa memiliki (4) Emotional cohesion, 

merupakan intensitas emosional antara sesama angota kelompok. 

Menurut Utami dan Purwaningtyastuti (2012), kohesivitas merupakan 

kekuatan interaksi antara anggota dalam suatu kelompok. Kohesivitas ditunjukkan 

dalam bentuk keramah-tamahan antar anggota kelompok dan mereka biasanya 

senang untuk bersama-sama. Anggota kelompok biasanya juga antusias terhadap 

apa yang dikerjakan dan mau mengorbankan kepentingan pribadi demi 

kepentingan kelompoknya. 
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Kohesivitas merupakan hal yang penting bagi kelompok karena 

kohesivitas dapat menjadi sebuah alat pemersatu anggota kelompok agar dapat 

terbentuk sebuah kelompok yang efektif (Anggraeni dan Alfian, 2015). Namun, 

apa yang akan terjadi jika sebuah kelompok tidak kohesif? Dalam hubungannya 

dengan social loafing, kelompok yang tidak hohesif akan memicu social loafing 

dan sebaliknya, kelompok dengan kohesivitas yang tinggi dapat mengurangi 

social loafing (Hoigaard Toftelanda dan Ommundsend, 2006). 

Hal ini selaras dengan hasil penelitian Anggraeni dan Alfian (2015) yang 

menyebutkan bahwa kohesivitas merupakan salah satu faktor pemicu seseorang 

melakukan social loafing dalam melaksanakan tugas berkelompok apabila 

kohesivitas kelompok rendah. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan negatif 

yang signifikan antara kohesivitas dan social loafing dalam pengerjaan tugas 

berkelompok pada mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 

Hasil penelitian Hoigaard, Toftelanda dan Ommundsend (2006) juga 

menyebutkan bahwa kohesivitas kelompok bepengaruh terhadap social loafing. 

Hal ini dibuktikan pada pelari estafet yang terdiri atas dua kelompok, yaitu pelari 

estafet yang kohesif dan yang tidak kohesif. Kelompok pelari estafet yang kohesif 

melakukan tugasnya dengan baik dan lebih cepat dibandingkan dengan kelompok 

pelari estafet non-kohesif.  

Hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara tim pelari estafet, 

merasa bersatu dengan sesama anggota kelompok/tim dan anggota tim merasa 

memiliki tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan tugas mereka. Selama 

mengikuti kompetisi anggota kelompok yang kohesif saling memberi dukungan 
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dan semangat kepada satu sama lain, sehingga anggota kelompok terhindar dari 

social loafing (Hoigaard, Toftelanda dan Ommundsend, 2006). Dari fenomena 

dan beberapa hasil penelitian mengenai social loafing dan kohesivitas, terlihat 

bahwa kohesivitas merupakan isu yang kurang mendapatkan perhatian sehingga 

memunculkan social loafing dalam pengerjaan tugas kelompok. Oleh karena itu, 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Kohesivitas dengan Social loafing dalam Pengerjaan Tugas Berkelompok pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau” 

 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan, yaitu : “Apakah ada hubungan antara kohesivitas dengan social 

loafing dalam pengerjaan tugas berkelompok pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

kohesivitas dengan social loafing dalam pengerjaan tugas berkelompok pada 

Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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D. Keaslian Penelitian 

Penelitian terkait kohesivitas dan social loafing pernah dilakukan oleh 

Anggraeni dan Alfian pada tahun 2015, dengan judul “Hubungan antara 

Kohesivitas dan Social loafing dalam Pengerjaan Tugas Berkelompok pada 

Mahasiswa Psikologi Universitas Airlangga”. Penelitiannya ini didasarkan pada 

penelitian Liden, Jaworski dan Bennet (2004) dan Hoigaard, Toftelanda dan 

Ommundsend (2006) yang melihat bahwa social loafing berpotensi muncul pada 

kelompok yang anggotanya memiliki kohesivitas rendah. 

Persamaan penelitian Anggraeni dan Alfian (2015) dengan penelitian ini 

adalah sama-sama meneliti social loafing sebagai variabel terikat dalam 

pengerjaan tugas berkelompok pada mahasiswa. Sedangkan perbedaannya  

terdapat pada subjek penelitian, instrument penelitian yang akan digunakan, waktu 

dan tempat pelaksanaan penelitian serta prosedur pelaksanaan penelitian. Pada 

penelitian Hoigaard, Toftelanda dan Ommundsend (2006), pengaruh kohesivitas 

terhadap social loafing dilihat dalam kelompok pelari estafet yang menunjukkan 

bahwa kelompok yang memiliki kohesivitas kelompok melakukan usaha dengan 

baik, sedangkan pada kelompok pelari estafet yang tidak kohesif usahanya dalam 

berlari menjadi berkurang (social loafing). 

Pelari estafet yang kohesif dalam penelitian Hoigaard, Toftelanda dan 

Ommundsend (2006) memenuhi unsur kohesivitas seperti adanya kerjasama yang 

baik antara tim pelari estafet, merasa bersatu dengan sesama anggota 

kelompok/tim dan anggota tim merasa memiliki tanggung jawab bersama untuk 

menyelesaikan tugas mereka. Dalam hal ini, unsur kerjasama, merasa bersatu 
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dengan angggota kelompok dan tanggung jawab bersama juga diperlukan dalam 

mengerjakan tugas kelompok agar kelompok tersebut kohesif. Terdapat perbedaan 

penelitian Hoigaard, Toftelanda dan Ommundsend (2006) dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis, yaitu perbedaan metode penelitiannya yang 

menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen sedangkan penelitian yang 

akan dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian kuantitaif korelasional. 

Subjek penelitian Hoigaard, Toftelanda dan Ommundsend (2006) adalah pelari 

estafet, sedangkan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian empiris dan 

penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kohesivitas dan 

social loafing. 

2. Menambah referensi dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam 

bidang Psikologi Sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

 


