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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Seiring perkembangan zaman dengan adanya persaingan dalam dunia kerja 

membuat pesaing merasa tertantang mengembangkan diri dengan berbagai cara. 

Kinerja manusia setiap individu berbeda meskipun memiliki tempat yang sama, dan 

juga ditunjang dari sarana prasana yang mendukung namun sumber daya manusia 

sebagai pengatur, pengguna dan pemelihara. Perlu adanya memaksimalkan diri agar 

dapat menjadi sumber daya yang sesuai dengan perkembangan jaman. 

 Cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan sumber daya dalam diri adalah 

dengan berorganisasi. Aktif dalam berorganisasi selain dapat meningkatkan percaya 

diri juga dapat melatih diri untuk membagi waktu antara tugas kuliah dan juga 

tanggungjawab organisasi (Taufan,2011). Organisasi mengakomodasi berbagai 

perbedaan dan kebutuhan di lingkungan sosial, dengan adanya organisasi dapat 

digunakan sebagai media untuk meningkatkan diri sehingga menjadi sumber daya 

yang baik. 

 Organisasi merupakan sesuatu dimana adanya saling keterkaitan antara satu 

dengan lainnya dalam melaksanakan aktivitas yang berbeda sesuai dengan pola 

masing-masing individu. Organisasi merupakan kumpulan orang-orang dengan 

perbedaan keterbatasan kemampuan bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, 

adanya corak dan ciri khas yang berbeda di setiap individu untuk pada berbagai 

organisasi Gitosudarmo & Sudita (Putri,2015). 
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 Sumber daya yang diperoleh salah satunya karena adanya manfaat dari 

mengikuti suatu organisasi. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dijelaskan bahwa 

organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa 

ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas 

kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningtyas  (Caesari dkk, 2013)  

menunjukkan adanya manfaat dari keikutsertaan dalam mrngikuti kegiatan organisasi 

kemahasiswaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan 

emosional mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa yang tidak ikut serta dalam kegiatan organisasi. Perbedaan tersebut 

disebabkan di dalam suatu organisasi terjadi berbagai macam proses yang erat 

kaitannya dengan hubungan antar manusia dan interaksinya, diantaranya proses 

komunikasi, proses pengambilan keputusan, proses evaluasi prestasi, dan proses 

sosialisasi, serta karir. 

Manfaat lain yang bisa diperoleh dengan mengikuti organisasi adalah tahan 

banting (hardiness) mahasiswa, seperti yang diungkapkan dalam penelitian 

Wicaksono (2016) yaitu terdapat perbedaan kepribadian tahan banting (hardiness) 

pada mahasiswa yang mengikuti organisasi dan tidak mengikuti organisasi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kepribadian tahan banting (hardiness) yang 

dimiliki oleh mahasiswa yang mengikuti organisasi lebih tinggi daripada kepribadian 
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tahan banting (hardiness) yang dimiliki oleh mahasiswa yang tidak mengikuti 

organisasi. 

 Belajar berorganisasi berarti belajar mencari ilmu diluar bangku kuliah, karena 

dalam islampun diajarkan mengenai pentingnya seseorang dalam berilmu. Seperti 

yang tercantumkan dalam Al Qur’an 

 

Artinya : “Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman yang 

mempunyai ilmu diantara kamu dengan beberapa derajat”. (QS.Al-

Mujadilah : 11) 

 

 Bahwa derajatnya lebih tinggi orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan 

orang-orang yang tidak berilmu. Islam juga menjelaskan, adanya beragam agama di 

dunia, satu-satunya agama yang menunjang nilai kerja dengan tinggi adalah islam. 

Islam menghargai orang-orang berilmu, ketika masyarakat dunia pada umumnya 

menempatkan kelas pendeta dan kelas militer di tempat yang tinggi (Irham, 2012). 

 Seseorang yang mencari ilmu berkaitan dengan minat pada masing-masing 

individu, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi untuk membentuk aktifitas 

yang seseorang ingin lakukan melalui kesadaran diri dan perasaan senang dari dalam 

diri sendiri. Minat berorganisasi memiliki pengaruh besar terhadap suatu aktivitas 

yang dilakukan seseorang dan ketika terlibat aktif didalamnya sehingga akan 

merasakan senang yang timbul dari adanya objek yang menarik karena minat menjadi 
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motivasi yang tinggi dalam menunjang kegiatan yang dilakukan dalam suatu 

organisasi, sehingga minat organisasi dapat ditunjukan dari adanya indikasi seseorang 

dalam mengikuti suatu organisasi (Ardiansyah, 2016). 

 Sumber motivasi yang dimulai dari adanya minat pada  setiap individu yang 

memiliki perbedaan tidak selalu dipandang mulus terkait pentingnya berorganisasi, 

karena setiap individu memiliki cara pandang tersendiri terkait dengan hal yang 

diminati. Minat merupakan suatu dorongan yang mengarahkan individu pada suatu 

tujuan yang ada pada diri manusia untuk berinteraksi dengan individu lain. Jadi minat 

berorganisasi dapat diartikan dorongan dalam melakukan aktivitas bersama untuk 

mencapai tujuan yang sama Shaleh (Ardi,2011). 

 Kasus terkait minat berorganisasi diunggah dalam Harian Kompas, Kamis 18 

Juni 2016 yang mengatakan bahwa tiga tahun terakhir yaitu 2014,2015,2016 UKM di 

sejumlah kampus sepi peminat. Mahasiswa cenderung fokus pada kegiatan akademik 

daripada menggeluti kegiatan baka minat karena mereka beranggapan beban tugas 

akademik menyita banyak waktu dan juga tuntutan menyelesaikan studi paling lama 

lima tahun (Arminia,2016). 

  Sebuah kasus yang berjudul “Tidak berminat gabung organisasi kemahasiswaan 

bakal rugi sendiri” diunggah dalam koran pabelan menjelaskan bahwa peminat 

organisasi kemahasiswaan dari tahun ke tahun semakin sedikit, orang tua mahasiswa 

melarang putra dan putrinya untuk mengikuti organisasi karena beranggapan 

organisasi hanya ikut demonstrasi dan tidak ada manfaatnya, padahal dengan 

berorganisasi bermanfaat pada kehidupannya kelak di masyarakat (Khasanah,2015). 
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  Kurang minatnya mahasiswa dalam berorganisasi juga terjadi di kampus UMS 

diunggah dalam koran pabelan dimana mahasiswa baru kurang berminat untuk 

memperhatikan parade UKM. Minat berorganisasi mahasiswa dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan, hal tersebut disampaikan oleh salah satu UKM yang ikut 

melakukan parade UKM. Salah satu mahasiswa juga mengatakan bahwa dia lebih 

mementingkan kuliah daripada mengikuti sebuah organisasi hal ini dikarenakan 

belum ada waktu untuk berkontribusi di sebuah organisasi karena mengikuti 

praktikum yang sesuai dengan jurusannya (Nurul,2011). 

 Wawancara awal kepada pengurus salah satu unit kegiatan mahasiswa di 

universitas mengungkapkan bahwa jumlah pendaftar yang mengikuti organisasi 

mengalami kenaikan setiap tahun, namun untuk kontribusi nyata masih kurang dalam 

mengikuti kegiatan organisasi dan tidak sebanding dengan jumlah anggota yang ada. 

Seperti unit kegiatan mahasiswa KOPMA UMS (Koperasi Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta) bahwa jumlah pendaftar tahun 2017 mencapai 600 

mahasiswa, namun yang berkontribusi dalam kegiatan sekitar 100 anggota.  

  Mahasiswa adalah mereka yang menempuh suatu pendidikan baik di perguruan 

tinggi negeri, swasta maupun lembaga lain yang memiliki tingkat sama dengan 

perguruan tinggi. Mahasiswa dipandang memiliki kecerdasan dalam berfikir, tingkat 

intelektual tinggi, dan perencanaan dalam bertindak sehingga menjadi salah satu 

komponen yang penting dalam menunjang kemajuan negara (Widyastuti,2012). 

  Perguruan tinggi di Indonesia yang terdaftar mencapai 4.504 unit berdasarkan 

data Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi yang didominasi oleh 
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perguruan tinggi swasta (PTS) dengan jumlah 3.136 unit. Sedangkan perguruan tinggi 

negeri (PTN) hanya 122 unit. Sedangkan sisanya merupakan perguruan tinggi agama 

dan perguruan tinggi di bawah kementerian atau lembaga negara dengan sistem 

kedinasan (Katadata,2017). 

  UMS merupakan lembaga pendidikan tinggi swasta yang didirikan pada tanggal 

24 Oktober 1981 dimana pada awalnya dalam bentuk IKIP Muhammadiyah Surakarta 

yang berada di kota Surakarta, Jawa Tengah di bawah persyarikatan Muhammadiyah. 

Visi UMS adalah bahwa pada tahun 2029, UMS menjadi Pusat Pendidikan dan 

Pengembangan IPTEKS yang Islami dan memberi arah perubahan. Diakses dari 

website resmi UMS (ums.ac.id). 

  Fakultas yang dimiliki UMS ada 12, salah satu fakultas yang ada yaitu 

kedokteran, selama ini masyarakat memiliki minat yang lebih tinggi untuk dapat 

masuk di fakultas kedokteran dibandingkan fakultas lainnya Mahasiswa Kedokteran 

adalah individu yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam kurun waktu 

5½ tahun, yang terdiri dari Program Studi Sarjana Kedokteran yaitu dari semester 

satu sampai dengan semester delapan dan 1½ tahun program Studi Profesi Dokter 

yaitu dari semester sembilan sampai dengan semester sebelas (Chrystianti, 

Mustami’ah & Sulistiani 2010). 

  Tugas kuliah di fakultas kedokteran dapat dibilang padat, sehingga tidak sedikit 

dari mereka yang merasa kurang istirahat dan mengeluh karena tugasnya yang terlalu 

padat. Menempuh mata kuliah  yang dianggap cukup sulit dan membutuhkan 

konsentrasi, hal lain yang dapat memicu terjadinya stres pada  mahasiswa Kedokteran 
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seperti jadwal kalender  akademik yang tidak bersifat paten, Yudisium, Surat 

Persetujuan Pembayaran (SPP)  yang relatif mahal, dituntut aktif dalam kegiatan 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan UKM (Chrystianti, Mustami’ah & Sulistiani 

2010). 

  Hasil penelitian yang dilakukan oleh Vilaseeni, Pathmanathan & Husada (2013) 

mengungkapkan bahwa gambaran tingkat stress pada mahasiswa kedokteran 

menunjukan 35% mengalami stress tingkat rendah, 61% mengalami stress tingkat 

sederhana, dan 4% mengalami stress tingkat tinggi. Perbedaan tingkat stress yang 

dialami mahasiswa kedokteran serta kesibukan dalam melakukan tugas kuliah 

membuat mahasiswa kedokteran kurang berminat dalam kegiatan organisasi, hal ini 

terlihat dari UKM yang ada di UMS dimana jarang ditemukan adanya mahasiswa 

yang berasal dari fakultas kedokteran karena persepsi terkait organisasi menambah 

kesibukan dalam kuliah. 

 Persepsi mahasiswa terkait organisasi menjadi salah satu faktor yang menentukan 

minat mahasiswa dalam berorganisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

persepsi merupakan tanggapan langsung terkait suatu proses yang dialami oleh setiap 

orang dalam memahami setiap informasi melalui panca indera tentang lingkungan, 

sehingga ketika seseorang mendapatkan informasi tentang suatu organisasi kemudian 

memberikan tanggapan tentang pandangannya terhadap suatu organisasi. 

 Wawancara awal yang dilakukan kepada pengurus di beberapa unit kegiatan 

mahasiswa mengungkapkan bahwa selama ini belum ada mahasiswa dari fakultas 

kedokteran yang mengikuti organisasi di tingkat universitas. Kebanyakan yang 
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mengikuti organisasi berasal dari kampus 1 dan juga kampus 2, dari pengurus 

berpendapat bahwa hal itu dikarenakan kesibukan tugas akademik dari mahasiswa 

fakultas kedokteran yang dibilang padat dan memerlukan waktu banyak untuk 

menyelesaikan semua tugas, serta adanya jarak yang harus ditempuh dari kampus 4 

menuju kampus dimana unit kegiatan mahasiswa berada yaitu kampus 1. 

 Wawancara juga sudah dilakukan kepada mahasiswa kedokteran inisial J sebagai 

anggota di organisasi Cornea (Club Of Research And Educative Activities) di 

fakultas kedokteran mengungkapkan bahwa kebanyakan mahasiswa kedokteran 

memang kurang berminat dalam berorganisasi di tingkat universitas, hal itu 

dikarenakan adanya prsepsi bahwa mengikuti organisasi di tingkat universitas lebih 

banyak menghabiskan waktu dibandingkan organisasi di tingkat fakultas. Dilihat dari 

jumlah peminat ditingkat fakultas juga tidak terlalu banyak apabila dilihat dari 

kontribusinya dalam melakukan kegiatan. 

 Data yang diperoleh dari Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran yaitu ada 520 mahasiswa aktif yang berada di fakultas kedokteran dan 

294 mahasiwa bergabung di organisasi. Namun untuk kontribusi dalam kegiatan 

hanya sekitar 70% yaitu 205 mahasiswa. Dari data yang diperoleh ada beberapa 

mahasiswa yang mengikuti organisasi lebih dari 1 sekitar 10%, sehingga dilihat dari 

jumlah peminat organisasi ada 185 mahasiswa kedokteran yang mengikuti organisasi. 

 Wawancara awal yang dilakukan kepada salah satu mahasiswa kedokteran 

berinisial F mengikuti 3 organisasi yaitu BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), TBM 

(Tim Bantuan Medis), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dimana ketiganya 
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memiliki jabatan sebagai pengurus, mengungkapkan bahwa dengan mengikuti 

organisai merasa terganggu, namun semakin terganggu semakin belajar untuk berlatih 

membagi waktu, semakin mengerti prioritas, semakin mengerti pengorbanan, dan 

mendapatkan hal lain yang tidak didapatkan di bangku kuliah. 

 Sedangkan untuk wawancara awal kepada mahasiswa inisial R yang mengikuti 

organisasi IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) memiliki jabatan sebagai 

pengurus mengungkapkan bahwa dengan mengikuti organisasi tidak mengganggu 

waktu kuliah karena kuliah di fakultas kedokteran tidak terlalu sibuk seperti yang 

masyarakat katakan. Namun R juga mengatakan bahwa ada beberapa temannya yang 

merasa dengan mengikuti organisasi menghabiskan waktu kuliahnya dan sulit 

membagi waktu, sehingga membuatnya tidak mengikuti organisasi apapun. 

  Persepsi yang ada pada inidividu dapat digunakan dalam pengambilan suatu 

keputusan, suatu penelitian yang dilakukan oleh Khan, Tan & Chong (2017) telah 

menunjukan bahwa persepsi berhubungan dengan harapan, resiko dan toleransi yang 

akan terjadi terkait dengan keputusan yang diambil. Dalam hal ini, persepsi yang 

dilakukan individu terkait suatu organisasi menjadikan pertimbangan keputusannya 

akan minat dalam sebuah organisasi. 

  Penelitian yang sudah dilakukan oleh Ann Lawrence & Petter Lawrence (2010) 

mengungkapkan bahwa organisasi dengan kelompok yang beragam rasa memiliki 

alasan yang berbeda dalam berorganisasi, persepsi mahasiswa yang menganggap 

bahwa merasa penting untuk terlibat dalam sebuah organisasi untuk menyiapkan diri 

menghadapi sekolah pascasarjana. Dengan berorganisasi memiliki dampak positif 
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pada masalah sosial dan keterlibatan dalam keinginannya mempelajari lebih lanjut 

tentang bidang masing-masing serta menganggap bahwa individu tersebut 

meerupakan bagian dari organisasi. Alasan lain juga karena sedang mencari jaringan, 

pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, serta dapat membantu karir mereka setelah 

lulus dan penawaran karir lain yang dapat bermanfaat. 

  Persepsi tentang organisasi tidak selalu memiliki nilai yang baik, hal lain 

menunjukan bahwa persepsi mahasiswa terkait organisasi mengungkapkan bahwa 

berorganisasi itu mengganggu waktu kuliah serta dapat membuang-buang waktu 

(Pertiwi dkk,2010). Persepsi terhadap organisasi mahasiswa sebesar 96,77%, artinya 

bahwa persepsi mahasiswa terhadap organisasi positif, sebesar 74,8% variabel 

persepsi terhadap organisasi mempengaruhi minat mahasiswa dalam berorganisasi 

dan 25,2% minat berorganisasi dipengaruhi oleh faktor lain (Ardi,2011). 

  Persepsi mahasiswa terkait dengan organisasi dapat membuat kelulusan 

menjadi lama,namun berdasarkan penelitian Taufan (2011) mengungkapkan bahwa 

hubungan antara keaktifan berorgansiasi dengan prokrastinasi akademik adalah 

negatih, jadi semakin tinggi keaktifan berorganisasi seseorang maka semakin rendah 

prokrastinasi akademiknya. 

  Penelitian selanjutnya dilakukan oleh (Febriana, 2013) yaitu hubungan antara 

keaktifan organisasi dengan prestasi akademik dengan hasil yang didapatkan adalah 

tidak adanya hubungan terkait kedua variabel tersebut. Untuk mengembangkan 

softskill yang bermanfaat ketika sudah berada di dunia kerja dan juga di lingkungan 

masyarakat organisasi dapat dijadikan suatu wadah yang tepat. Adanya kesibukan 
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antara akademik dan juga organisasi diharapkan mahasiswa aktivis dapat mengatur 

waktu dengan baik agar keduanya bisa berjalan beriringan dan memiliki manfaat 

untuk kedepannya. 

  Kurangnya faktor keinginan dan kesadaran untuk mengkontribusikan diri dalam 

aktifitas kepengurusan organisasi itulah yang membuat mahasiswa menjadi kurang 

berminat untuk total dalam aktifitas kepengurusan organisasi kampus. Mahasiswa 

tidak akan berkembang jika menghabiskan waktunya untuk kuliah saja serta tidak 

mempunyai pengalaman. Ketika mahasiswa tidak berkembang maka sumber daya 

yang ada pada setiap individu tidak mengikuti perkembangan jaman mengingat akan 

adanya persaingan di dunia kerja. 

  Berdasarkan permasalahan diatas mahasiswa kedokteran yang sibuk dengan 

tugas kuliah dan pentingnya pengalaman dari organisasi membuat penulis ingin 

mengetahui persepsi mahasiswa kedokteran terhadap sebuah organisasi dan 

kurangnya minat dalam berorganisasi. Sehingga penulis ingin meneliti “Hubungan 

Persepsi Terhadap Organisasi Dengan Minat Mahasiswa Kedokteran Untuk 

Berorganisasi” 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang ingin 

diungkapkan dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara persepsi 

terhadap organisasi dengan minat mahasiswa kedokteran untuk berorganisasi? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap organisasi dengan minat 

mahasiswa kedokteran untuk berorganisasi 

2. Untuk mengetahui tingkat persepsi mahasiswa kedokteran terhadap organisasi 

3. Untuk mengetahui tingkat minat mahasiswa kedokteran terhadap organisasi 

4. Untuk mengetahui Sumbangan Efektif (SE) persepsi organisasi terhadap minat 

organisasi 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dekan dan wakil dekan bagian kemahasiswaan mengetahui minat mahasiswa 

terhadap organisasi kemudian mengambil tindakan kepada mahasiswa untuk 

dapat berorganisasi agar memiliki pengalaman selain di bangku kuliah sebelum 

berada di dunia kerja.  

2. Organisasi mengetahui persepi mahasiswa terkait organsiasi, sehingga dapat 

melakukan langkah yang tepat untuk membuat mahasiswa tertarik mengikuti 

sebuah organisasi. 

3. Mahasiswa diharapkan dapat memahami pentingnya berorganisasi dan memiliki 

minat untuk berorganisasi sehingga menjadikan organisasi sebagai wadah dalam 

mengembangkan diri dengan mengetahui persepsi dari mahasiswanya terlebih 

dahulu. 
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4. Ilmuwans dapat secara langsung menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan 

terkait psikologi industri dan organisasi 




