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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Mahasiswa sebagai pelaku utama dan agent of exchange dalam gerakan-

gerakan pembaharuan memiliki makna yaitu sekumpulan manusia intelektual 

yang memandang segala sesuatu dengan pikiran jernih, positif, kritis yang 

bertanggung jawab, dan dewasa. Secara moril mahasiswa akan dituntut tanggung 

jawab akademisnya dalam menghasilkan buah karya yang berguna bagi kehidupan 

lingkungan. Oleh karena itu, A.M Fatwa dalam Syam (2005, hlm. 347) 

menyatakan bahwa mahasiswa merupakan  kelompok generasi muda yang 

mempunyai peran strategis dalam kancah pembangunan bangsa karena mahasiswa 

merupakan sumber kekuatan moral (moral force) bagi bangsa Indonesia. 

Mahasiswa sebagai cendekiawan mempunyai tanggung jawab yang harus 

senantiasa dilaksanakan. Menurut Julian Benda dalam La Trahison des Clercs 

(1972), tanggung jawab kecendekiaan didasarkan pada tiga tolak ukur, yaitu  

keadilan, kebenaran, dan rasio. Mengacu pada tiga tolak ukur tersebut, nampak 

jelas bahwa mahasiswa dituntut untuk senantiasa mengupayakan tegaknya 

kebenaran dan keadilan yang dilandaskan pada rasionalitas. Di sinilah tanggung 

jawab mendasar mahasiswa yang kemudian direfleksikan dengan berbagai 

aktivitas kemahasiswaan dan gerakan mahasiswa.  

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk merefleksikan berbagai aktivitas 

kemahasiswaan dan gerakan mahasiswa harus ada wadah yang dapat menaungi 

dan menyalurkan aspirasinya yaitu adanya organisasi yang berdiri di perguruan 

tinggi. Organisasi dipandang sebagai wadah untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya. Organisasi pun merupakan wadah dari sekelompok orang 

(group of people) yang mengadakan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 

Pemaparan di atas memberikan gambaran bahwa keberadaan organisasi 

kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan hal penting dalam rangka 
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pengembangan diri mahasiswa. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 77 mengenai Organisasi Kemahasiswaan, yakni sebagai berikut. 

(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. 

(2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: 

a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, 

dan potensi mahasiswa; 

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberaniaan, dan 

kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; 

c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan 

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat.  

(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan organisasi intra perguruan tinggi. 

(4) Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk 

mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

(5) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam 

statuta perguruan tinggi.  

Pernyataan di atas memperjelas bahwa organisasi mahasiswa berfungsi 

untuk melatih mahasiswa agar siap terjun ke masyarakat. Dalam organisasi 

kemahasiswaan, mahasiswa dituntut untuk berani mengemukakan pendapat, 

berani mengambil keputusan dengan cepat, memiliki kekuatan tanggung jawab, 

dan menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan. Selain itu, organisasi 

mahasiswa mempunyai peran yang strategis untuk mewujudkan idealisme 

mahasiswa dan menjadi tempat mengembangkan potensi, baik akademis maupun 

organisasi. Sebagai mahasiswa yang progresif, kreatif, dan kritis harus mampu 

mengambil peran tersebut. Dengan  kreativitas dan daya kritis tersebut mahasiswa 

akan mampu mengemban peran dengan baik. 

Salah satu fungsi dari organisasi kemahasiswaan adalah sebagai sarana 

penunjang pendidikan dan sarana untuk mengembangkan kemampuan diri (soft 

skills). Kemampuan diri (soft skills) penting bagi setiap mahasiswa untuk dapat 

berbaur dan terjun langsung dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif 

pendidikan kewarngaraan, kemampuan diri (soft skills) dikenal dengan istilah 
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kemampuan kewarganegaraan (civic skills). Keterampilan kewarganegaraan 

dikembangkan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, 

karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Civic skills mencakup intelectual skills (keterampilan 

intelektual) dan participation skills (keterampilan partisipasi).  

Berkaitan dengan hal tersebut, keterampilan kewarganegaraan (civic skills) 

memiliki beberapa indikator, seperti yang dikemukakan oleh White (2005, hlm. 

10), sebagai berikut: 

a) berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan bersama (interacting 

with other personal for common interest) 

b) melakukan aksi untuk merubah sistem politik (taking action to improve 

political) 

c) pemantauan acara-acara publik dan masalah-masalah dalam masyarakat 

(monitoring public events & public issues) 

d) menerapkan putusan kebijakan tentang masalah-masalah dalam 

masyarakat (implementing policy decision on public issues) 

e) berunding dan membuat keputusan tentang masalah-masalah masyarakat 

(deliberating & making decisions about public policy issues) 

f) mempengaruhi para pembuat putusan kebijakan tentang masalah-masalah 

masyarakat (Influencing policy decisions on public issues)  

Berdasarkan pemaparan di atas, mahasiswa harus memiliki civic skills 

dengan menerapkan indikator yang dikemukakan oleh White tersebut. Misalnya, 

berinteraksi dengan individu lain, berunding, dan membuat keputusan, dan 

menerapkan putusan kebijakan. Hal ini memberikan nilai positif bagi mahasiswa 

untuk mengembangkan diri dalam kancah pembangunan bangsa. 

Berkenaan dengan hal di atas, muncul permasalahan pada diri mahasiswa 

baik secara internal maupun eksternal terutama dalam memandang sebuah 

organisasi yang berdiri di perguruan tinggi. Fakta yang terjadi di lapangan 

berbeda dengan teori-teori yang sudah dikemukakan sebelumnya. Hal ini 

disebabkan adanya paradigma mahasiswa dalam memandang sebuah organisasi 

berbeda-beda. Sebagian mahasiswa beranggapan bahwa organisasi itu penting 

untuk mengembangkan diri, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa organisasi 
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Sumber : Hasil pra penelitian diolah oleh peneliti 2015 

 

Gambar 1.1 

Paradigma Mahasiswa terhadap Organisasi Kemahasiswaan 

Sumber : Hasil pra penelitian diolah oleh peneliti 2015 

 

Gambar 1.1 

Pendapat Mahasiswa mengenai Organisasi Kemahasiswaan 

itu dapat memperlambat masa studi bahkan menganggap tidak penting ikut 

berorganisasi. Hal ini menunjukkan ketidakselarasaan antara teori dengan fakta 

yang terjadi di lapangan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya data hasil 

pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa mahasiswa dari 

berbagai jurusan dan fakultas yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. 

Berikut data hasil pra penelitian yang dilakukan terkait paradigma mahasiswa 

terhadap organisasi kemahasiswaan yang ada di perguruan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan data tersebut, tergambar jelas bahwa paradigma mahasiswa 

dalam memandang organisasi sangat berbeda. Dengan beberapa pertanyaan yang 

diberikan, misalnya pertanyaan terkait ketertarikan, manfaat, dampak positif dan 

negatif, penting tidaknya organisasi, dan keterkaitan organisasi dengan aktivitas 

studi mahasiswa. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban setiap 
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mahasiswa yang menjadi informan pra penelitian sangat bervariatif. Sebagian 

mahasiswa mengatakan organisasi penting dan sangat bermanfaat serta 

memberikan dampak positif bagi mahasiswa itu sendiri terutama dalam 

mengembangkan soft skill yang tidak diajarkan di bangku perkuliahan secara 

formal. Selain itu, dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara luas serta 

melatih diri dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain. 

Namun, tidak dimungkiri dari data tersebut ada sebagian mahasiswa yang 

mengatakan bahwa organisasi tidak penting dan ketertarikan mahasiswa terhadap 

organisasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, ada dampak negatif yang 

dirasakan mahasiswa ketika mengikuti organisasi yaitu menghambat penyelesaian 

tugas mata kuliah, terbatasnya waktu luang, perbedaan pendapat terkadang 

menjadi perselisihan antarmahasiswa, dan kurangnya manajemen waktu yang baik 

akan mengganggu pencapaian prestasi dalam bidang akademik serta dapat 

memperlambat masa studi mahasiswa tersebut. 

Pemaparan tersebut ternyata merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa titik 

permasalahan yang terjadi pada mahasiswa adalah tingkat partisipasi dan perilaku 

mahasiswa dalam berorganisasi masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berdampak 

pada pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) yang seharusnya 

dimiliki oleh mahasiswa dalam mengembangkan diri.  

Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti 

berusaha memperbaiki keadaan dengan menawarkan sebuah solusi yang kiranya 

dapat mengatasi masalah tersebut. Solusi yang ditawarkan yaitu menggali lebih 

mendalam terkait peranan organisasi kemahasiswaan dalam proses pengembangan 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills) yang harus dimiliki oleh mahasiswa. 

Pernyataan tersebut didukung dengan adanya hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti terdahulu untuk meningkatkan keterampilan kewarganegaraan bagi 

mahasiswa sebagai upaya pemecahan masalah yang terjadi.  
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Sangaditya Hadibudhitama (2013), meneliti peranan organisasi mahasiswa 

dalam meningkatkan civic skills mahasiswa (studi kasus terhadap mahasiswa 

Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial 

Universitas Pendidikan Indonesia). Hasil penelitiannya yaitu peran organisasi 

kemahasiswaan dalam meningkatkan civic skills mahasiswa sangat besar. Selain 

itu, hambatan-hambatan yang muncul dalam pengembangan civic skills 

mahasiswa, seperti sikap apatis, masalah pendanaan organisasi, kurangnya 

koordinasi, birokrasi instansi pemerintah, dan bantuan operasional dari pihak 

terkait. Dengan demikian, upaya yang dilakukan oleh BEM HMCH dalam 

meningkatkan civic skills mahasiswa yaitu dengan meningkatkan komunikasi, 

menciptakan situasi kerja yang kondusif, mengadakan rapat rutin, menyelaraskan 

kegiatan yang dilakukan BEM HMCH dengan pihak-pihak yang memberikan 

bantuan, dan menyusun ulang pola kaderisasi yang dapat meningkatkan partisipasi 

mahasiswa. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, telah tergambar bahwa peranan 

organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan keterampilan kewarganegaraan  

(civic skills) dapat memberikan nilai positif terhadap kemampuan mahasiswa 

dalam mengembangkan diri. Sejauh pengamatan dan pengetahuan peneliti, belum 

ada yang mengaitkan peranan organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan 

keterampilan kewarganegaraan (civic skills)  dengan studi kasus di universitas. 

Sedikit gambaran terkait organisasi kemahasiswaan dalam proses 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) bahwa pada dasarnya 

dalam organisasi kemahasiswaan inilah, mahasiswa dapat mengembangkan 

keterampilan kewarganegaraan dengan baik sehingga pengetahuan yang diperoleh 

menjadi sesuatu yang bermakna. Selain itu, pengetahuan yang diperoleh dapat 

dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan 

bernegara. 

Keberadaan organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi merupakan hal 

penting dalam rangka pengembangan diri mahasiswa terutama dalam 
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pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Hal tersebut 

diperkuat dengan pernyataan Darmawan (dalam tulisannya “Kiat Sukses 

Manajemen Organisasi Kemahasiswaan” (2001, hlm. 5-6)) bahwa  

sebagai organisasi, organisasi kemahasiswaan sudah barang tentu di 

dalamnya terdapat sumber daya manusia yang beragam (karena organisasi 

adalah kumpulan manusia), sumber daya alam dan lingkungan, tujuan yang 

hendak dicapai, dan sarana atau instrumen yang digunakan dalam mencapai 

tujuan yang dimaksud.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi 

kemahasiswaan merupakan wahana atau sarana bagi mahasiswa yang berfungsi 

sebagai penyalur aspirasi dan kreativitas dalam proses pengembangan diri 

terutama dalam proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills). Selain itu, organisasi kemahasiswaan memiliki peran yang sangat besar 

dalam pengembangan civic skills mahasiswa karena dalam organisasi 

kemahasiswaan mahasiswa dibina dan dibekali agar siap terjun ke masyarakat. 

Selain itu, dalam organisasi kemahasiswaan dimunculkan kemampuan civic skills 

sehingga mahasiswa dapat berpikir kritis, mengembangkan jiwa kepemimpinan, 

baik dalam lingkup kecil maupun yang lebih luas, berinteraksi dengan individu 

lain, cepat dalam menanggapi dan dapat memunculkan pemikiran-pemikiran 

positif dalam mengatasi beberapa permasalahan terkait keorganisasian.  

Pemaparan tersebut diperkuat dengan adanya asumsi bahwa mahasiswa 

dengan segudang idealismenya, tidak mengenal kata akhir dalam mencapai 

kemajuan. Berkaitan dengan itu, sikap kritis dan ketidakpuasan terhadap sistem 

yang ada harus selalu melekat pada diri mahasiswa. Dengan sikap tersebut sama 

artinya mahasiswa telah menempatkan diri sebagai oposisi nonstruktural yang bisa 

mendatangkan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Jika sikap oposisi ini dilakukan secara bersama-sama pasti bisa 

mendatangkan kekuatan berlipat ganda untuk mempercepat perbaikan bangsa. 

Oleh karena itu, berdasar pada pemaparan di atas peneliti berencana untuk 

melakukan penelitian tentang “Peranan Organisasi Kemahasiswaan dalam 
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Pengembangan Keterampilan Kewarganegaraan (civic skills) mahasiswa, Studi 

Kasus Ormawa Intra Kampus di Universitas Pendidikan Indonesia”. 

 

 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi bahwa masalah 

penelitian yang ingin diangkat adalah peranan organisasi kemahasiswaan dalam 

proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) bagi 

mahasiswa di tingkat universitas. Berdasarkan hasil pra penelitian tentang 

pendapat mahasiswa yang menganggap bahwa organisasi tidak terlalu penting dan 

dengan mengikuti organisasi akan mengganggu aktivitas studi. Maka dari itu, 

perlu diadakan penelitian lebih lanjut terkait peranan organisasi terutama dalam 

mengembangkan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) sehingga muncul 

upaya-upaya yang dilakukan dalam pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) tersebut.  

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah  yang dikemukakan  di atas, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana motivasi mahasiswa terhadap organisasi kemahasiswaan dalam 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) mahasiswa? 

2. Bagaimana bentuk sosialisasi organisasi kemahasiswaan dalam kaitannya 

dengan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) 

mahasiswa? 

3. Bagaimana peranan organisasi kemahasiswaan  sebagai organisasi intra 

kampus terhadap pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) 

mahasiswa? 
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4. Hal-hal apa sajakah yang menjadi kendala organisasi kemahasiswaan  dalam 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan bagi mahawasiswa? 

5. Bagaimana upaya yang dilakukan organisasi kemahasiwaan dalam mengatasi 

hambatan pelaksanaan keterampilan kewarganegaraan? 

 

 

 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Secara Umum 

Berkenaan dengan rumusan  permasalahan tersebut, secara umum 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara faktual dan aktual 

mengenai organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan (civic skills) bagi mahasiswa.  

2. Tujuan Secara Khusus  

Adapun yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut.  

a. Memperoleh gambaran tentang motivasi mahasiswa dalam upaya 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). 

b. Mendeskripsikan bentuk sosialisasi organisasi kemahasiswaan dalam 

kaitannya dengan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) mahasiswa. 

c. Menjelaskan peranan organisasi kemahasiswaan  sebagai organisasi intra 

kampus terhadap pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skills) mahasiswa. 

d. Memaparkan  hal-hal apa sajakah yang menjadi kendala organisasi 

kemahasiswaan  dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan bagi 

mahasiswa. 

e. Upaya yang dilakukan organisasi kemahasiwaan dalam mengatasi hambatan 

pelaksanaan keterampilan kewarganegaraan. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoretis 

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

bahan kajian dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan Program Studi  

Pendidikan Kewarganegaraan.  

b. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu-ilmu sosial terutama PKn.  

c. Dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah terhadap eksistensi organisasi 

kemahasiwaan. 

 

 

2. Manfaat Secara Praktis 

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Hasil penelitian ini diharapakan bermanfaat bagi organisasi kemahasiswaan 

dan lembaga/institusi terkait khsusunya universitas guna dijadikan bahan 

pertimbangan dan dipraktikan langsung oleh mahasiswa yang mengenyam 

pendidikan di universitas tersebut. 

b. Dapat memberikan bekal kepada peneliti berupa pengalaman untuk terjun 

ke masyarakat di masa yang akan datang. Selain itu, masyarakat merupakan 

wahana penerapan ilmu pengetahuan dan meningkatkan taraf hidup serta 

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 

 


