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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia dalam  kehidupan sehari-hari saling terikat satu sama lain, 

keterbatasan yang dimiliki oleh setiap orang merupakan kekurangan yang 

dapat ditutupi oleh orang lain. Hal ini dapat dikatakan bahwa manusia 

merupakan mahluk sosial yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuannya. 

Berkaitan dengan kerjasama manusia dalam kelompok untuk mencapai tujuan 

dapat terjadi dalam sebuah organisasi, dimana organisasi menurut Hasibuan 

(2005: 24) menyatakan bahwa organisasi sebagai proses penentuan dan 

pengelompokkan pekerjaan yang akan dikerjakan, menetapkan dan 

melimpahkan wewenang dan tanggung jawab dengan maksud untuk 

memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai 

tujuan. 

Salah satu bentuk organisasi dapat ditemukan di perguruan tinggi 

seluruh Indonesia, bermacam-macam organisasi dalam perguruan tinggi bisa 

dijadikan pembelajaran penting bagi mahasiswa untuk mengasah soft skill yang 

jarang ditemukan dalam proses perkuliahan. Mahasiswa diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya (soft skil) bukan dari 

aktivitas perkuliahan akan tetapi dari berbagai jenis kegiatan di dalam kampus, 

salah satunya menjadi anggota sebuah organisasi (Fajrina, 2014: 348). 
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, 

selanjutnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1b menyatakan, 

bahwa setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak mendapatkan 

pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. 

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa membutuhkan suatu organisasi yang 

digunakan untuk mengembangkan pola pikir dalam berorganisasi maupun 

dalam kehidupan sosial. 

Banyak manfaat yang bisa didapatkan mahasiswa dalam mengikuti 

organisasi, Sukirman (2004: 69) menyatakan bahwa organisasi bermanfaat 

untuk membina dan mengembangkan minat bakat, menambah wawasan, 

meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat dan lingkungan 

mahasiswa, produktif, kreatif dan inovatif. Fektori (2015: 12) menyebutkan 

bahwa mahasiswa yang aktif dalam mengikuti organisasi memiliki motivasi 

belajar tinggi, ini menunjukkan bahwa organisasi mahasiswa memiliki peran 

yang positif bagi penyaluran berbagai keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa, 

sehingga mahasiswa tidak hanya terfokus dalam kegiatan akademik di tempat 

perkuliahan, akan tetapi dapat menumbuhkan motivasi mahasiswa dalam 

belajar. 
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Putra dan Pratiwi (2005) menjelaskan bahwa menurut survei dari 457 

pengusaha yang dilakukan oleh National Association of Colleges (NACE) 

tahun 2002 di Amerika Serikat, diperoleh kesimpulan bahwa Indeks Prestasi 

(IP) hanya no 17 dari 20 kualitas penting dari seorang lulusan universitas, 

sedangkan untuk kualitas yang dianggap lebih penting cenderung bersifat tidak 

terlihat wujudnya (intangible) yaitu disebut sebagai soft skill.  

Hasil survei NACE USA dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Survei NACE USA mengenai Kualitas Lulusan 

Perguruan Tinggi yang Diharapkan Dunia Kerja 

No Kualitas Lulusan Skor 

1 Kemampuan berkomunikasi 4,69 

2 Kejujuran/integritas 4,59 

3 Kemampuan kerjasama 4,54 

4 Kemampuan interpersonal 4,5 

5 Etos kerja yang baik 4,46 

6 Memiliki motivasi/berinisiatif 4,42 

7 Mampu beradaptasi 4,41 

8 Kemampuan analisis 4,36 

9 Kemampuan komputer 4,21 

10 Kemampuan organisasi 4,05 

11 Berorientasi pada detail 4 

12 Leadership 3,97 

13 Percaya diri 3,95 
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14 Berkepridbadian ramah 3,85 

15 Sopan/beretika 3,82 

16 Bijaksana 3,75 

17 IP > 3,0 3,68 

18 Kreatif 3,59 

19 Humoris 3,25 

20 Kemampuan enterpreneurship 3,23 

Sumber: National Association of Colleges (NACE), 2002 

Tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa soft skill yang dibutuhkan oleh 

lulusan universitas tidak dapat hanya dipenuhi dalam proses pembelajaran yang 

dilakukan di bidang akademik saja, tetapi juga bidang non akademik atau 

dengan kata lain hanya dapat ditemukan dalam organisasi yang ada dalam 

perguruan tinggi. 

Firdausz dan Mas’ud (2013) menjelaskan dalam hasil penelitiannya 

mengenai faktor yang memotivasi mahasiswa dalam berorganisasi berasal dari 

faktor motivasi intrinsik yaitu persepi positif tentang manfaat organisasi intra 

kampus mahasiswa yang terlibat aktif didalam organisasi. Faktor kedua yang 

paling memotivasi mahasiswa dalam berorganisasi yaitu faktor ekstrinsik yaitu 

faktor lingkungan kampus itu sendiri. 

Penelitian lain mengenai faktor yang memotivasi mahasiswa dalam 

berorganisasi juga dilakukan oleh Nugroho et al (2017) yang menemukan 

bahwa faktor utama yang memotivasi mahasiswa dalam ikut organisasi kampus 

yaitu faktor intrinsik keberhasilan mahasiswa dalam mendekatkan cita-cita 
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yang dimiliki, dan faktor kedua yang memotivasi yaitu faktor ekstrinsik 

lingkungan kampus. 

Pemahaman bahwa soft skill memiliki peranan penting dalam 

kesuksesan mahasiswa dan cara untuk mengasah soft skill salah satunya adalah 

melalui kegiatan kemahasiswaan, belum dimiliki oleh sebagian besar 

mahasiswa yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Malang, hal ini terbukti dari hasil pra survei dari 30 

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 19 mahasiswa lebih 

memilih untuk tidak mengikuti lembaga kemahasiswaan atau organisasi yang 

ada dikampus dan 11 mahasiswa memilih untuk ikut dalam organisasi kampus. 

Alasan mahasiswa tidak mengikuti organisasi sebagian besar karena 

ingin fokus dalam akademik atau kuliah, sedangkan mahasiswa yang ikut 

organisasi sebagian besar mengatakan bahwa organisasi penting untuk 

mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang tidak didapatkan dalam 

perkuliahan. Selengkapnya hasil pra sruvei dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.2 Hasil Pra Survei 30 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang 

No 
Aktif 

Berorganisasi 

Tidak Aktif 

Berorganisasi 
Alasan 

1 - √ Tidak mendapat izin orangtua 

2 - √ Fokus kuliah 

3 - √ Fokus kuliah 

4 - √ Tidak bisa membagi waktu 

5 - √ Malas 
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6 - √ Tidak mendapat izin orangtua 

7 - √ Fokus kuliah 

8 - √ Teman tidak ada yang ikut 

9 - √ Malas 

10 - √ Tidak ingin menambah beban kuliah 

11 - √ Fokus kuliah 

12 - √ Tidak bisa membagi waktu 

13 - √ Kegiatan organisasi yang kurang menarik 

14 - √ Fokus kuliah 

15 - √ Tidak mendapat izin orangtua 

16 - √ Teman tidak ada yang ikut 

17 - √ Fokus kuliah 

18 - √ Tidak mendapat izin orangtua 

19 - √ Fokus kuliah 

20 √ - Melatih mental 

21 √ - Ingin dapat pengalaman baru 

22 √ - Ingin memperbanyak teman 

23 √ - Ingin belajar berorganisasi 

24 √ - Ingin dapat pengalaman baru 

25 √ - Manajemen waktu 

26 √ - Belajar leadership 

27 √ - Ingin dapat pengalaman baru 

28 √ - Ingin dapat pengalaman baru 

29 √ - Agar dapat menjadi kritis 

30 √ - Melatih sikap optimis 

Sumber: Hasil Pra Survei 
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Hasil pra survei menunjukkan banyaknya mahasiswa yang masih 

banyak tidak mengikuti organisasi atau lembaga kampus dengan beberapa 

alasan seperti orangtua tidak mengijinkan, malas, ingin fokus kuliah dan tidak 

bisa membagi waktu merupakan hal wajar mengingat keinginan orangtua pada 

umumnya yang lebih menekankan putra putri nya untuk mendapatkan nilai 

atau IPK yang tinggi. 

Rektor Universitas Muhammadiyah Malang telah mengeluarkan surat 

keputusan No. 154 Tahun 2006 yang telah menekankan bahwa pembinaan 

kelembagaan mahasiswa di lingkungan Universita sMuhammadiyah Malang 

adalah sebagai salah satu upaya melatih kepekaandan ketajaman analisis serta 

pola kepemimpinan mahasiswa, dilanjutkan dalam SK tersebut bahwa lembaga 

kemahasiswaan di maksudkan pula sebagai upaya pembinaan mahasiswa yang 

sistematis bagi penciptaan iklim yang kondusif untuk memberikan 

kemungkinan bagi pengembangan diri mahasiswa dalam mcmbentuk dirinya 

sendiri. 

Mengacu pada SK rektor tersebut, menunjukkan bahwa lembaga 

mahasiswa atau organisasi dalam kampus akan berdampak positif bagi 

mahasiswa dalam melatih soft skill  individunya. Kurangnya motivasi dalam 

diri mahasiswa maupun lingkungan keluarga menjadi salah satu alasan bagi 

mahasiswa untuk tidak mengikuti organisasi kemahasiswaan di kampus. 

Motivasi mahasiswa dalam  mengikuti organisasi, dapat termotivasi 

secara intrinsik dan ekstrinsik maupun keduanya. Adanya motivasi tersebut 

mahasiswa terdorong untuk aktif mengikuti organisasi. Motivasi intrinsik 
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merupakan keinginan yang kuat untuk belajar dan mengembangkan 

kemampuan di dalam sebuah organisasi kampus. Sementara motivasi ekstrinsik 

berasal dari orang-orang yang selalu mendukung untuk berkembang. 

Sardiman (2001: 87) mengemukakan motivasi dapat dibedakan menjadi 

2 golongan, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ektrinsik. Motivasi intriksik 

adalah  motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi yang tidak perlu 

dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif 

yang berfunsi karena adanya perangsang dari luar. 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti ingin mengungkapkan hal-

hal yang memotivasi mahasiswa dalam mengikuti lembaga kemahasiswaan 

atau organisasi yang ada dalam kampus, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul ANALISIS FAKTOR MOTIVASI MAHASISWA DALAM 

MENGIKUTI ORGANISASI KEMAHASISWAAN (Studi Pada Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membuat beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Faktor apa saja yang memotivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengikuti organisasi 

kemahasiswaan? 
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2. Faktor apa yang dominan memotivasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengikuti organisasi 

kemahasiswaan? 

C. Batasan Masalah 

 Agar penulisan tugas akhir ini lebih terarah, permasalahan yang dihadapi 

tidak terlalu luas, maka perlu dibuat batasan masalah meliputi: 

1. Penelitian berfokus pada mahasiswaFakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan 

Manajemen Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Jumlah responden yang berjumlah 100 responden 

3. Penelitian juga berfokus pada jenis kelamin, umur, jurusan, 

angkatan/tahun, dan lama altif dalam organisasi. 

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat 

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengikuti 

organisasi kemahasiswaan. 

2. Untuk mengetahui faktor yang dominan memotivasi mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang dalam mengikuti 

organisasi kemahasiswaan. 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya di bidang manajemen pada umumnya dan manajemen sumber 
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daya manusia pada khususnya yang berkeinginan melakukan penelitian 

tentang analisis faktor yang memotivasi mahasiswa dalam berorganisasi. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

Universitas dalam melakukan pembinaan mahasiswaFakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengikuti organisasi 

kemahasiswaan. 

 


