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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gerakan modernisasi yang meliputi segenap aspek kehidupan manusia 

telah menimbulkan terjadinya pergeseran pada pola interaksi antar manusia 

dan berubahnya nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi antar 

manusia menjadi bertambah longgar, kontak sosial yang menjadi semakin 

rendah kualitas dan kuantitasnya. Manusia tak ubahnya seperti robot-robot 

yang bekerja dan melakukan kegiatan dalam hidupnya dengan berprinsip pada 

norma-norma perhitungan atau norma timbal balik. Manusia hanya mau 

melakukan kontak sosial dan komunikasi dengan manusia lain jika ia merasa 

bahwa itu akan menimbulkan keuntungan bagi dirinya. Manusia menjadi 

semakin bertambah egois dan kurang mengindahkan norma-norma sosial yang 

ada. Mereka tumbuh menjadi manusia yang egosentris. Mengutip perkataan 

Jean Paul Sartre “manusia adalah neraka bagi sesamanya” (Dayakisni, 2006). 

Kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk dapat berperan baik 

sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, 

seseorang dituntut untuk selalu memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, 

demi kelangsungan hidupnya. Akan tetapi manusia tidak boleh lupa bahwa ia 

merupakan bagian dari suatu masyarakat. Manusia tidak akan hidup sendiri 

tanpa bantuan maupun tanpa berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk 

sosial individu dituntut untuk selalu bisa menyesuaikan diri dengan 
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lingkungannya, karena ia harus sadar bahwa tidak dapat hidup sendiri, 

begitupun juga sebaliknya. Setiap individu juga harus dapat menyelaraskan 

dirinya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.  

Kelompok, sebagai wadah dan wahana manusia untuk melangsungkan 

hidupnya, karena dengan berkelompoklah manusia dapat memenuhi 

kebutuhan, dapat mengembangkan diri, mengembangkan potensi, serta 

aktualisasi diri. Hal ini semuanya bertolak dari pemikiran, bahwa manusia 

merupakan makhluk sosial yang tetap memiliki keinginan untuk bergabung 

dengan orang lain atau keinginan untuk berkelompok. Keinginan berkelompok 

juga menggambarkan bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki 

ketergantungan yang tinggi, ditambah lagi perkembangan masyarakat modern 

yang menunjukkan segi differensiasi sosial dengan pembagian kerja secara 

kompleks sebagaimana disinyalir Durkheim dalam “Division of Labour”. 

Semua spesialisasi yang berguna bagi kehidupan, manusia, sehingga 

kehilangan satu fungsi sosial sangat dirasakan. Manusia tidak dapat dan tidak 

memiliki kemampuan untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhannya, 

kehadiran kelompok merupakan suatu gejala sosial yang memang dibentuk 

secara sadar dan mempunyai suatu tujuan bersama (Yusuf, 1989). 

Kelompok sosial  adalah suatu kesatuan sosial yang terdiri atas dua 

individu atau lebih yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif 

dan teratur, sehingga diantara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, 

struktur dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan sosial tersebut. 
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Namun kelompok dengan anggotanya-anggotanya yang saling 

berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama dan tujuan bersama tidaklah 

menjadi efektif jika tidak diikut sertakan faktor kepemimpinan dalam 

kelompok tersebut. Pemikiran ini bertolak dari asumsi bahwa suatu kumpulan 

manusia yang dalam perkembangan selanjutnya disebut dengan kelompok, 

dalam menjalankan norma-norma, nilai-nilai kelompok mengacu pada 

kerangka abstrak. Untuk pegangan kelompok, para anggota kelompok dengan 

konsensus bersama mewujudkan pemegang kendali norma dan nilai tersebut  

dalam wujud konkrit, meskipun nilai dan norma tersebut abstrak, namun 

pemegang kendali norma dan nilai kelompok dan gejala inilah yang 

menumbuhkan kesepakatan para anggota kelompok untuk mengangkat 

seorang pemimpin dari mereka, kemudian dalam perkembangan selanjutnya 

dilegitimasi dan dilembagakan. 

Kelompok sosial yang bertujuan terutama untuk mengembangkan 

potensi diri serta aktualisasi diri adalah organisasi kemahasiswaan  yang 

terdiri atas individu-individu yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. 

Keinginan utama mahasiswa untuk mencari ilmu adalah dilatarbelakangi oleh 

cita-cita mereka yaitu menguasai ilmu pengetahuan dan tekhnologi, 

ketrampilan serta status di masyarakat. Akan tetapi kenyataannya untuk 

meraihnya tidak semudah yang diinginkan banyak hambatan dan rintangan 

yang harus dilewatinya. Mahasiswa tidak akan mendapatkan hasil maksimal 

jika hanya mengandalkan ilmu perkuliahan saja karena materi perkuliahan 

sebagian besar hanyalah dalam bentuk teori.  
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Djojodibroto (2004) menguraikan tentang dua sifat yang melekat pada 

diri mahasiswa, yakni sifat manusia muda dan calon intelektual. Sebagai calon 

intelektual mahasiwa bersifat kritis terhadap kenyataan sosial yang tidak 

sesuai dengan ide keadilan dan kebenaran. Sedangkan sebagai manusia muda 

mahasiswa sering tidak mengukur resiko yang akan menimpa dirinya. 

Berdasarkan pengamatan ditemukan fenomena-fenomena 

kemahasiswaan dimana ada sekelompok mahasiswa yang lebih mementingkan 

nilai dan ide universal serta orientasi yang keluar dari diri mereka sendiri, 

Kelompok mahasiswa ini biasa disebut aktivis. Di sisi lain ada sekelompok 

mahasiswa yang lebih berorientasi kepada diri mereka sindiri, karir, dan masa 

depan mereka, Kelompok ini biasa disebut bukan aktivis (Komariah, 2003). 

Kelompok mahasiswa aktivis biasanya memilih berinteraksi dan 

memimpin organisasi kelompoknya karena mempunyai keinginan untuk 

mencapai kematangan dalam kepribadian serta kebutuhan untuk aktualisasi 

diri. Kematangan mempunyai banyak kriteria yang bisa diketahui seperti 

kemampuan membedakan sejalan dengan perkembangan intelektual, mandiri, 

aktif, dan partisipatif, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, 

peka terhadap kebutuhan orang lain, mampu mengontrol frustasi dan emosi 

yang tidak  teratur, memiliki sikap moral dan filosofi serta prinsip nilai hidup 

(Pikunas dalam Siswandi, 2002) 

Dikalangan kemahasiswaan dikenal adanya organisasi pergerakan 

mahasiswa yang biasanya berbeda dengan organisasi kemahasiswaan lain 

dimana lebih bersifat ideologis ataupun keagamaan serta ada yang berorientasi 



 5

politik dan non politik. Dunia gerakan mahasiswa adalah satu sisi kehidupan 

mahasiswa yang menarik diantaranya pengistilahan sebagai agent of change. 

Dengan predikat tersebut akhirnya mahasiswa mempunyai tanggung jawab 

sosial sebagai elemen intelektual muda. Tanggungjawab itu adalah pengadaan 

gerakan transformasi nilai kepada masyarakat luas (Alkhoiri, 2006). 

Intelektual mempunyai makna berarti reflektif dan mencerahkan. 

Seorang intelektual adalah seseorang yang memusatkan diri untuk memikirkan 

ide dan masalah non material dengan menggunakan kemampuan 

penalarannya, sementara kaum intelektual merupakan kelompok kecil 

masyarakat yang hidup dan bergaul dalam kelompok terbatas awalnya, tetapi 

lewat dedikasi dan keterlibatan totalnya ia menjelma menjadi secercah asa 

yang mencerahkan seluruh kaumnya. Kaum intelektual ibaratnya gerbong 

untuk menyadarkan kaumnya dari kebodohan, kebebalan dan ketertindasan. 

Konteks kebangsaan kaum intelektual atau disini orang-orang 

akademisi mengenalnya dengan istilah gerakan mahasiswa telah memainkan 

peranan yang sangat penting sebagai kekuatan yang secara nyata mampu 

mendobrak, tentu sejarah menorehkan bahwa mahasiswa selalu memainkan 

peranan penting di setiap dekadenya yang akan menjadi sejarah tersendiri bagi 

perjalanan bangsa Indonesia. Meskipun demikian kenyataan di lapangan harus 

diakui bahwa gerakan kemahasiswaan sebagai salah satu kekuatan reformasi 

bukanlah kekuatan yang solid. Keragaman latar belakang, motivasi, visi 

politik serta orientasi masing-masing gerakan mahasiswa telah menjadikan 

gerakan mahasiswa tidak bisa dilihat sebagai kekuatan yang homogen. 
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Apalagi jika dilihat dalam perkembangannya sulit menempatkan unsur 

gerakan  mahasiswa sebagai satu barisan yang  solid bersatu (Sanit, 1999). 

IMM dan  KAMMI adalah dua organisasi gerakan mahasiswa Islam 

yang juga melakukan interaksi sosial dengan caranya masing-masing. IMM 

memiliki identitas yang biasa disebut trinitas yaitu pertama, Religiusitas 

dimana pengkayaan sisi agama untuk aktualisasi kader agar memahami Islam 

dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga kaidah dan etika sebagai umat 

muslim. Kedua, Intelektualitas dimana sebagai mahasiswa tentunya perlu 

adanya kemampuan untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi agar tidak 

tertinggal dalam perkembangannya secara personal dan organisasi. Ketiga, 

Humanitas dimana nilai-nilai kepedulian terhadap sesama manusia harus di 

kedepankan sebagai penerapan bahwasanya Islam merupakan agama 

rahmatan lil’alamin. 

KAMMI mempunyai landasan yang dirumuskan dalam enam prinsip 

perjuangan KAMMI yaitu pertama, kemenangan Islam adalah jiwa 

perjuangan KAMMI. Kedua, kebatilan adalah musuh abadi KAMMI. Ketiga, 

solusi Islam adalah tawaran perjuangan KAMMI. Keempat, perbaikan adalah 

tradisi perjuangan KAMMI. Kelima, Kepemimpinan umat adalah strategi 

perjuangan KAMMI, dan Keenam,  Persaudaraan adalah watak muamalah 

KAMMI (KAMMI dalam pergulatan reformasi, 2003). 

Konflik kepentingan maupun konflik secara ideologis sering muncul di 

era pasca reformasi misalnya konflik karena kepentingan perebutan kekuasaan 

lembaga eksekutif kampus (Badan Eksekutif Mahasiswa dan Dewan 
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Perwakilan Mahasiswa) yang terjadi di setiap kampus setiap momen 

pergantian kepengurusannya, sedangkan konflik secara ideologi terjadi karena 

perbedaan pemahaman yang dibawa oleh gerakan mahasiswa contoh IMM 

identik dengan organisasi induknya yaitu Muhammadiyah dan PMII identik 

dengan organisasi induknya Nahdatul Ulama dan organisasi pergerakan 

mahasiswa lainnya. 

Diantara organisasi pergerakan mahasiswa Islam menurut Cahyono 

(2003) ada lima organisasi pergerakan mahasiswa yang memiliki label Islam  

yaitu : HMI DIPO (Himpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan 

Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), HMI 

MPO (Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi) dan 

KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). 

 Interaksi sosial yang ujungnya berakhir dengan konflik kepentingan 

secara ideologis sering terjadi didunia aktivis gerakan mahasiswa Islam. 

Fenomena seperti ini merupakan fenomena universal yang sering terjadi pada 

dunia aktivis khususnya pada aktivis IMM dan KAMMI. Dari fenomena 

seperti inilah penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang dinamika 

interaksi sosial. Sehingga ada permasalahan yang harus penulis rumuskan, 

yaitu bagaimana interaksi sosial yang dilakukan pada aktivis IMM dan 

KAMMI? Apa yang mendasari konflik pada aktivis IMM dan KAMMI?      
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Berdasar temuan di atas dari penulis untuk melakukan penelitian 

tentang, Interaksi Sosial pada Aktivis IMM dan KAMMI. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Untuk mngetahui alasan menjadi aktivis gerakan mahasiswa Islam 

2. Untuk mengetahui interaksi sosial pada aktivis gerakan mahasiswa 

Islam khususnya Aktivis IMM dan KAMMI  

3. Untuk mengetahui konflik pada aktivis IMM dan KAMMI 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat antara lain : 

1. Bagi subyek sebagai aktivis gerakan mahasiswa Islam untuk istiqomah 

tetap beraktualisasi diri di dunia pergerakan yang penuh dengan 

dinamika. 

2. Bagi organisasi gerakan mahasiswa Islam sebagai masukan untuk 

selalu menjaga ukhuwah Islamiyah 

3. Untuk peneliti sejenis sebagai bahan masukan dan pijakan untuk lebih 

mengupas dan mendalami penelitian tentang interaksi sosial 

4. Bagi dunia psikologi, menambah khazanah keilmuan khususnya pada 

psikologi sosial  

 

 

 

 




