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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Seseorang yang telah selesai menempuh pendidikannya pada jenjang 

sekolah, yaitu sekolah menengah atas maupun sekolah kejuruan, maka akan 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu  perguruan tinggi, 

seseorang yang menempuh pendidikannya di perguruan tinggi biasa di sebut 

sebagai mahasiswa, yang memiliki pengertian “maha” siswa, yaitu siswa yang 

telah mencapai tingkat lebih tinggi. 

Mahasiswa telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai calon intelektual atau 

biasa disebut sebagai agent of change. Alasan mengapa mahasiswa memiliki 

sebutan sebagai agen perubahan, karena mahasiswa dianggap mampu melakukan 

sebuah perubahan besar yang dapat membuat revolusi menuju hal yang lebih baik. 

Seperti pada sejarah di Indonesia yaitu pada masa orde baru, perubahan besar 

yang terjadi ada di tangan mahasiswa, yaitu runtuhnya orde baru menjadi era 

reformasi. Masyarakat menempatkan mahasiswa dalam peran di kehidupan sosial. 

Peran mahasiswa dapat dilakukan dengan baik apabila mahasiswa memiliki 

kematangan dalam berpikir dan berperilaku yang diperoleh di pendidikan tinggi. 

(Kurniawati & Leonardi, 2013). 

Pada masa yang akan datang, mahasiswa merupakan calon pemimpin 

bangsa, untuk itu diharapkan mahasiswa memiliki jiwa, kepribadian, mental yang 

sehat dan kuat serta cara pandang yang baik akan suatu masalah atau persoalan. 
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Selayaknya seorang mahasiswa harus mampu menguasai permasalahan ataupun 

persoalan sesulit apapun, mempunyai cara berpikir positif terhadap dirinya, orang 

lain, mampu mengatasi tantangan dan hambatan yang akan terjadi dan perlu 

memiliki sikap pantang menyerah pada setiap keadaan. Tuntutan kehidupan di 

dalam, maupun di luar kampus, akan menuntut mahasiswa untuk menghadapi 

masalah yang muncul dengan lebih dewasa, bertanggung jawab, tangguh dan kuat 

(Kholidah & Alsa, 2013). Mahasiswa sangat memegang peran penting bagi 

bangsa, dan merupakan bibit calon pemimpin bangsa, sehingga tentu saja 

mahasiswa perlu memiliki pemikiran yang matang serta mental yang kuat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang di hadapi dalam perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi merupakan tempat para mahasiswa menempuh pendidikan 

usai lulus dari sekolah menengah atas atau sederajat. Perguruan Tinggi 

menciptakan kegiatan yang bersifat kurikuler dan ekstra-kurikuler, dipicu 

berdasarkan misi utama dari Perguruan Tinggi yaitu sebagai penyelenggara 

pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kurikuler ini 

seperti perkuliahan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, sedangkan 

kegiatan ekstra kulikuler bersifat tidak wajib untuk diikuti dan berada di luar jam 

perkuliahan (Alfiana, 2013). 

Salah satu dari kegiatan mahasiswa di perguruan tinggi adalah kegiatan 

ekstrakurikuler yaitu organisasi mahasiswa. Mahasiswa diharapkan mengikuti 

kegiatan ekstrakurikuler karena salah satu sarana pengembangan diri bagi 

mahasiswa untuk hidup bermasyarakat adalah kegiatan ekstrakurikuler  khususnya 

organisasi kemahasiswaan. Kegiatan organisasi bertujuan melatih mahasiswa 
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untuk memecahkan berbagai permasalahan, belajar hidup bermasyarakat, dan 

mendapatkan ilmu yang tidak didapat dalam perkuliahan (Kurniawati & Leonardi, 

2013). 

Memiliki prestasi di bidang akademik memang sudah menjadi kewajiban 

bagi mahasiswa, namun tentu akan lebih baik jika dapat menyeimbangkan dengan 

kegiatan di bidang non akademik, seperti aktif di organisasi kampus, menjadi 

panitia dalam acara kampus dan masih banyak lagi. Bergabung dalam organisasi 

kampus tentu memiliki banyak manfaat seperti; melatih leadership, mahasiswa 

kan lebih terlatih dengan mengutarakan pendapatnya di depan orang lain, serta 

dapat mengarahkan teman-teman mahasiswa lain di organisasi tersebut, kemudian 

dapat menyalurkan hobi dan minat, seperti dalam organisasi olahraga, kesenian, 

dan bidang lain, lalu memperluas jaringan, di dalam organisasi tentu akan 

memperkenalkan pada teman teman baru, baik dari jurusan lain atau mungkin 

senior, selain itu mahasiswa yang bergabung di organisasi juga akan belajar 

manajemen waktu, seperti menggunakan waktu luang dengan sebaik-baiknya agar 

akademik tetap berjalan lancar. Pengalaman dalam organisasi akan menjadi bekal 

bagi mahasiswa untuk bersaing di dunia kerja (Ikhsania, 2013). 

Organisasi merupakan suatu sarana dan wahana yang bertujuan untuk 

mengembangkan bakat, minat serta potensi bagi diri aktivis yang ada dalam 

organisasi tersebut, sehingga organisasi dalam hal ini adalah organisasi intra 

kampus mempunyai peran yang sangat penting guna memberikan kesempatan 

bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih yang tidak 

didapat di bangku perkuliahan. Organisasi intra kampus merupakan organisasi 
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kemahasiswaan yang berada di dalam lingkungan kampus. Organisasi intra 

kampus memiliki peranan penting dalam sebuah instansi perguruan tinggi, 

Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi dibentuk pada tingkat perguruan 

tinggi, fakultas, dan jurusan (Haryono, Akhdinirwanto,& Ashari 2013). 

Organisasi dalam kegiatannya di area Universitas atau perguruan tinggi lebih 

dikenal dengan sebutan Unit Kegiatan Mahasiswa (Wicaksono, 2016). Di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, organisasi terbagi menjadi organisasi 

tingkat perguruan tinggi dan fakultas.  

Berdasarkan pengambilan data awal yang dilakukan oleh peneliti dengan 

membagikan kuesioner terbuka, yang berisi 11 pertanyaan yang menjawab 

mengenai keaktifan, permasalahan, dan cara pemecahan masalah, yang bertujuan 

untuk mencari data awal atau fenomena mengenai problem solving (Pemecahan 

masalah) pada mahasiswa yang aktif di organisasi tingkat perguruan tinggi. 

Organisasi tingkat perguruan tinggi atau Unit Kegiatan Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta terbagi menjadi 6 bidang, yaitu; Ormawa Universitas 

(BEM Universitas, IMM Universitas, DPM Universitas); UKM Bidang Penerbitan 

(Bulletin Ar Rasail, Bulletin kampus, Koran Pabelan); UKM Bidang Olahraga 

(Bola basket, Volley ball, dan lain-lain); UKM Bidang Beladiri (Unit Tapak Suci, 

Unit Lemkari, dan lain-lain); UKM Bidang Kesenian (Marching Band, Paduan 

Suara, USF); UKM Bidang Khusus (KOPMA, RAPMA, dan lain-lain) 

(Bagmawa.ums.ac.id, 2013), yang memiliki jumlah total anggota aktif ± 500 

anggota.  
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Kuesioner di bagikan kepada 50 mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

tingkat perguruan tinggi, dengan kriteria sebagai anggota aktif di organisasi 

kemahasiswaan Univeritas Muhammadiyah Surakarta, yang meliputi 6 bidang 

yaitu Ormawa Universitas, Bidang Penerbitan, Bidang Olahraga, Bidang Beladiri, 

Bidang Kesenian dan Bidang khusus. Kuesioner yang telah terkumpul kemudian 

dianalisis oleh peneliti, hasil dari analisis tersebut menunjukkan bahwa 94% 

responden menyatakan pernah mengutarakan pendapatnya pada saat diskusi atau 

rapat, dan 92% dari seluruh responden pernah mengalami penolakan atas pendapat 

yang responden berikan pada saat diskusi atau rapat, dari setiap penolakan 82% 

responden menerimanya dengan positif.  Hal ini menunjukkan bahwa responden 

merupakan mahasiswa yang aktif dan mampu menerima penolakan yang nanti nya 

pada saat di dunia kerja akan menghadapi hal serupa. Sesuai dengan pendapat 

Kurniawati dan Leonardi (2013) menyatakan bahwa kegiatan organisasi bertujuan 

melatih mahasiswa untuk memecahkan berbagai permasalahan, belajar hidup 

bermasyarakat, dan mendapatkan ilmu yang tidak didapat dalam perkuliahan.  

Hasil lainnya yaitu permasalahan yang dialami responden saat berada di 

organisasi yaitu; 40% mengenai permasalahan internal antar anggota; 30% 

mengenai kurang dapat membagi waktu dan 14% mengenai komunikasi antar 

anggota, dan sisanya menyatakan tidak memiliki masalah dalam organisasi. 

Upaya yang dilakukan responden untuk memecahkan masalah yang di hadapi 

adalah; 42% responden melakukan musyawarah atau sharing dengan anggota; 

40% memperbaiki diri dan management waktu; 18% tidak melakukan apa-apa. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Nawawi (dalam Putri, 2014) yang menyatakan 
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bahwa berkembangnya organisasi tidak akan lepas dari masalah yang muncul 

akibat dari adanya kelompok-kelompok kecil dalam organisasi atau masalah antar 

anggota lainnya yang akan membuat keruntuhan organisasi. Mahasiswa 

merupakan calon penerus bangsa, dan diharuskan memiliki pemikiran serta 

pemecahan masalah (problem solving) yang baik, namun dari hasil penelitian 

masih terdapatnya mahasiswa yang tidak aktif dalam diskusi serta tidak 

melakukan apa-apa dengan masalah yang sedang dialami. 

Dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Problem 

Solving pada mahasiswa yang aktif berorganisasi. Oleh karena itu, judul yang 

dipilih adalah“Problem Solving pada Mahasiswa yang Aktif Berorganisasi”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana Problem Solving pada Mahasiswa yang Aktif Berorganisasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti 

diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Problem Solving pada Mahasiswa 

yang Aktif Berorganisasi. 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Problem Solving pada 

Mahasiswa yang Aktif Berorganisasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

yang berarti bagi perkembangan ilmu psikologi yaitu pada konsentrasi 

keilmuan psikologi sosial.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi subyek 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan problem solving pada 

mahasiswa yang aktif berorganisasi. 

b. Bagi instansi pendidikan terkait 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya mengikuti organisasi bagi mahasiswa sehingga instansi terkait 

dapat melakukan program perencanaan untuk meningkatkan problem solving 

pada mahasiswa.  

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan memberikan wacana dan bisa dijadikan 

referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya khusunya di bidang psikologi 

sosial yang berkaitan dengan keaktifan berorganisasi pada mahasiswa. 

 

 

 


