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B A B  I 

    PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

      Mahasiswa dalam pengembangan potensi dirinya akan beraktifitas 

dalam suatu bentuk organisasi. Organisasi kemahasiswaan merupakan 

wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas 

kemahasiswaannya kearah perluasan wawasan, peningkatan ilmu 

pengetahuan dan kompetensinya serta aspirasi, inisiasi atau gagasan-

gagasan positif dan kreatif melalui berbagai kegiatan yang relevan dengan 

tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi perguruan tinggi itu sendiri 

yang bekerja secara organisatoris.  

      Mahasiswa adalah pemuda yang mempunyai peran besar dalam 

menetukan arah perbaikan bangsa ini. Sebagai mahasiswa yang 

tercerahkan(enlightenment people) dibandingkan kelompok masyarakat 

lainnya, mahasiswa seharusnya mempunyai kepekaan dan kepedulian 

terhadap kondisi di sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian terhadap 

kondisi sekelilingnya ini harus berdasarkan suatu pemahaman atau 

pengetahuan yang nantinya dapat mendasari mahasiswa dalam bergerak 

(Ilham,2013). 

      Mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang mempunyai kekuatan 

untuk memperbaiki dan memperbarui kondisi masyarakat, bangsa dan 

negara, haruslah mempunyai kapasitas diatas mayoritas masyarakat kita. 

Mahasiswa harus mempunyai pemahaman keilmuan yang holistik, artinya 
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berpengetahuan luas. Namun tidak cukup sebatas berpengetahuan luas 

saja, melainkan harus mempunyai kemampuan (skill), visi dan karakter jauh 

lebih maju dibandingkan kebanyakan masyarakat saat ini. Mahasiswa 

harus sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi moralnya sehingga 

mahasiswa harus berlomba-lomba untuk meraih prestasi yang baik. 

      Tumbuhnya semangat maju dan berprestasi, berdasarkan fakta dan 

banyak pengalaman bermula dari organisasi mahasiswa. Organisasi 

mahasiswa menjadi bagian vital dalam dunia akademik yang membantu 

perguruan tinggi mencetak intelektual muda unggul. Mahasiswa yang 

berkecimpung dalam organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi 

biasanya disebut aktivis.  

Kata aktivis sudah tidak asing lagi terdengar ditelinga bahkan seringkali 

menjadi topik utama dalam setiap pembicaraan. Selama ini seorang aktivis 

terkesan mengalami kegagalan akademik dari kegagalan dalam 

perkuliahan seperti gagal lulus dimata kuliah tertentu dan harus mengulang 

tahun depan , indeks prestasi rendah atau dibawah rata-rata bahkan hingga 

keterlambatan didalam kelulusan akademik. 

      Pemaparan diatas diperkuat dengan pendapat Buhari (dalam Devi Fuji 

2017) yang menyatakan bahwa aktivis di perguruan tinggi yang belum bisa 

mensinergikan antara aktifitas dan akademiknya, tidak jarang terkesan 

acuh dengan nilai kartu hasil studinya yang menurun ataupun dengan 

teguran dari pihak dosen tentang kedisiplinan mereka. Seharusnya aktivis 

bisa belajar dan berorganisasi dengan seimbang sehingga menghasilkan 
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indeks prestasi yang luar biasa dengan peringkat cumlaude atau minimal 

seorang aktivis memiliki indeks prestasi yag standar. Pandangan lain dari 

aktivis organisasi memiliki manfaat yang banyak selain belajar akademis di 

perguruan tinggi.     

       Menurut Haryono (dalam Septia, 2017), organisasi kemahasiswaan 

merupakan suatu wadah untuk mengembangkan sifat atau membentuk 

sifat kepedulian mahasiswa akan lingkungannya, sehingga diharapkan 

nantinya mahasiswa sebagai bagian dari anggota masyarakat mampu dan 

mempunyai tanggung jawab sosial yang menuntut agar lebih sensitif 

terhadap kondisi dan permasalahan terkini dalam masyarakat. Organisasi 

kemahasiswaan juga sebagai wadah pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi 

pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran 

mahasiswa itu sendiri (Sudarman,2004). 

      Hal itu diperkuat oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswan di Perguruan Tinggi, bahwa organisasi 

kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana 

pengembangan diri manusia ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan 

pendidikan tinggi. 
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Keorganisasian mahasiswa dalam perguruan tinggi memiliki peranan yang 

sangat penting yaitu sebagai bentuk dan wadah penyaluran ide, kreasi dan 

karya yang dapat menunjang kemampuan mahasiswa.  

      Manajemen organisasi yang baik akan menimbulkan dampak yang 

positif bagi pembentukan karakter mahasiswa dan membantu menunjang 

dalam prestasi belajar. Organisasi dan mahasiswa tidak dapat dipisahkan 

karena organisasi merupakan sebagian perjalanan kisah sejarah dari 

mahasiswa. Namun terkadang mahasiswa tidak bisa menangkap dengan 

baik maksud dan tujuan dari organisasi yang akhirnya mengganggu aktifitas 

belajar dan tidak semua mahasiswa yang ikut dan aktif organisasi dapat 

melakukan manajemen waktu yang baik 

      Menurut Dyan Sani (2016), mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan cenderung senang melibatkan diri dalam pelaksanaan 

berbagai acara maupun kegiatan yang diadakan oleh organisasi 

kemahasiswaan tempatnya bergabung, misalnya dengan cara menjadi 

panitia maupun pengurus organisasi. 

Dalam Al Qur’an pada surah Ash-Shaff ayat 4: 

فًّاَّس بِيِلهََِّّفِيَّيُق اتِلُون ََّّال ِذين ََّّيُِحب ََّّالل ه ََّّإِن َّ أ ن ُهم ََّّص  ر ََّّبُن ي ان ََّّك  ٌ َّم  َُّصو
 

 artinya “ Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di 

jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu 

bangunan yang tersusun kokoh “ . 
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Ketika kita membuka kembali ayat-ayat yang terukir indah dalam surah Ash 

Shaff ini, akan banyak sekali kandungan tentang manfaat serta konsep-

konsep dalam berorganisasi, bekerja dalam sebuah barisan yang teratur 

dan kokoh. Salah satu surah Madaniyah ini mengupas secara rinci tentang 

konsep berjamaah di dalam Islam. Hal ini memang sangat ditekankan oleh 

Rasulullah SAW pada masa berdakwah di Madinah, saat surah ini 

diturunkan. Dimana pengokohan organisasi dan kejamaahan adalah titik 

tekan dakwah Rasulullah SAW di Madinah.  

  Berorganisasi sangat penting dan merupakan hal yang pokok untuk 

menjalankan sebuah manajemen. QS. Al-Syuura ayat 13 menjelaskan : 

ين ََّّأقِيُموا     ل ََّّالد ِ قُواَّو   …فِيهََِّّت ت ف ر 

  Artinya “ Tegakkanlah agamamu dan janganlah kamu berpecah belah 

tentangnya ...... 

Ayat ini menjelaskan bahwa anggota organisasi dilarang keluar dari 

organisasi dan dilarang memecah belah organisasi. 

 Melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan, mahasiswa juga dapat 

belajar untuk saling bekerjasama sebagai tim dalam rangka mewujudkan 

cita-cita organisasi. Mahasiswa belajar berkompetisi dengan menghormati 

dan mentaati mekanisme organisasi, belajar untuk melakukan problem 

solving dengan berbagai tantangan yang ada. Problem solving dapat 

diartikan sebagai proses penyelesaian suatu masalah atau kejadian. 

Problem solving juga diidentikkan dengan pengambilan keputusan.  
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Dimana pimpinan maupun kelompok yang menangani masalah dituntut 

untuk membuat sebuah keputusan solusi atau masalah yang ada. Menurut 

Husaini Usman (2009), pengambilan keputusan mempunyai peranan 

penting dalam memotivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi dan 

perubahan organisasi. 

Melalui kegiatan yang dilakukan dalam sebuah kegiatan organisasi 

kemahasiswaan diharapkan akan melahirkan mahasiswa yang nantinya 

mampu menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing diberbagai 

bidang. (Suroto,2016).  

Juga dalam hadist telah disebutkan, yang artinya “ Sesungguhnya Allah 

mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan 

tepat, terarah dan tuntas” (HR. Thabrani) 

Lebih lanjut diharapkan dengan keaktifan berorganisasi, dapat memberi 

kontribusi kepada mahasiswa dalam meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajarnya di kampus. Motivasi belajar merupakan motif atau dorongan 

yang dimiliki seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dalam 

hal ini adalah tujuan pembelajaran. Sedangkan prestasi merupakan suatu 

perubahan tingkah laku kecakapan dan keberhasilan seseorang dalam 

proses belajar yang diukur melalui tes, kemudian dikuantifikasikan dalam 

bentuk Indeks Prestasi (IP). 

Indeks Prestasi (IP) adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan 

nilai akhir yang menggambarkan nilai proses belajar tiap semester atau 
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dapat diartikan juga sebagai besaran atau angka yang menyatakan prestasi 

keberhasilan dalam proses belajar mahasiswa pada satu semester. 

      Keberhasilan belajar/prestasi belajar ditentukan oleh banyak faktor baik 

internal maupun eksternal dari individu tersebut. Dalam kaitannya dengan 

proses belajar di perguruan tinggi, faktor-faktor utama yang mempengaruhi 

mahasiswa dalam mencapai prestasi belajar secara internal, diantaranya 

adalah : minat, kecerdasan, bakat, motivasi, tingkat kecemasan dan 

kesehatan. Sedangkan faktor-faktor secara eksternal, diantaranya adalah : 

lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan lingkungan kampus, 

khususnya yang akan dikaji oleh peneliti adalah keaktifan berorganisasi 

bagi mahasiswa. Keaktifan dalam berorganisasi kadang menimbulkan 

masalah baru bagi mahasiswa, karena mahasiswa dituntut untuk memiliki 

kemampuan dalam mengatur waktu antar kegiatan organisasi dan belajar 

agar mendapat prestasi belajar yang optimal. Bahkan tidak sedikit 

mahasiswa yang gagal dalam membagi waktu belajar sehingga 

menyebabkan prestasi belajar atau mendapatkan indeks prestasi yang 

kurang optimal. 

      Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar khususnya Program 

Studi Teknologi Laboratorium Medis merupakan salah satu institusi yang 

mendukung kegiatan berorganisasi bagi mahasiswa, karena pendidikan 

tidak hanya didapatkan melalui kuliah saja, namun juga melalui organisasi 

mahasiswa. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya 3(tiga) organisasi 

kemahasiswaan yang dibina oleh institusi, yakni : IMM, UKM dan BEM. 
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      Organisasi kemahasiswaan dikampus ini merupakan kegiatan pilihan 

yang penting untuk diikuti oleh mahasiswa selama masa studinya, yang 

seyogyanya diharapkan mampu melengkapi hasil belajarnya secara utuh, 

namun pada kondisi riil yang terjadi masih ditemukan beberapa mahasiswa 

yang memiliki hasil belajar yang turun bersama dengan keaktifannya 

berorganisasi.  

Hal inilah yang menjadi permasalahan yang akan kami kaji pada penelitian 

ini dengan mengedepankan judul  ”Analisis Keaktifan Berorganisasi 

Mahasiswa Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada 

Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar” 

B. Fokus Penelitian 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang akan menjadi 

fokus penulis dalam penelitian ini adalah :   

1. Bagaimana gambaran keaktifan berorganisasi mahasiswa Program 

Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar ? 

2. Dampak apa yang ditimbulkan dari keaktifan berorganisasi mahasiswa 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada Politeknik  

Kesehatan Muhammadiyah Makassar ? 

3. Kelebihan dan kekurangan apa dari keaktifan berorganisasi mahasiswa 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada Politeknik 

Kesehatan Muhammadiyah Makassar ? 
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C. Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, adalah :  

1. Untuk mengetahui gambaran keaktifan berorganisasi mahasiswa 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada Politeknik 

Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari keaktifan 

berorganisasi mahaisiswa Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 

Pada Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

3. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan keaktifan berorganisasi 

mahasiswa Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Pada 

Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian diantaranya adalah : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia 

dan lebih spesifik lagi dalam analisis faktor-faktor yang memengaruhi 

keaktifan beroraganisasi. 

2. Hasil penelitian nantinya diharapkan pula dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi pimpinan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 

Pada Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar dalam rangka 

pengambilan kebijakan dan perumusan strategi terhadap mahasiswa dalam 

berorganisasi. 
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B A B   II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Tinjauan Hasil Penelitian 

      Pada dasarnya sudah ada beberapa penelitian terdahulu terkait 

pembahasan tentang keaktifan berorganisasi. Oleh karena itu penelitian 

terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti sebagai perbandingan serta 

memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. 

Untuk menghindari kesamaan dari penulisan dan/atau plagiatisme, maka 

peneliti memaparkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini.  

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya : 

      Pratiwi (2017) Jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Keaktifan 

Mahasiswa Dalam Organisasi dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi dengan 

jumlah responden sebanyak 243 orang. Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik proportionate stratified random sampling 

dengan teknik analisis data adalah regresi berganda, dan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan keaktifan mahasiswa dalam organisasi 

terhadap prestasi belajar mahasiswa, terdapat pengaruh positif dan 
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signifikan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa, terdapat 

pengaruh yang signifikan keaktifan mahasiswa dalam organisasi dan 

motivasi belajar secara simultan terhadap prestasi belajar mahasiswa 

fakultas ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

      Jurnal penelitian dari Yasinta, Anita dan Jati (2013) dengan judul 

“Kuliah versus Organisasi” studi kasus mengenai strategi belajar pada 

mahasiswa yang aktif dalam organisasi mahasiswa pencinta Alam 

Universitas Diponegoro. Pada penelitian ini, peneliti mencoba 

mengungkapkan gambaran tentang strategi belajar bagi mahasiswa yang 

aktif dalam organisasi mahasiswa dengan menggunakan metode kualitatif 

dengan model pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini subjek kasus 

berjumlah dua orang dengan berbagai macam metode pada pengumpulan 

data, yaitu: wawancara, dokumen, materi audio dan buku harian. Adapun 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi belajar yang digunakan oleh 

subyek bisa dikategorikan sebagai surface learning approaches. Subjek 

akan senang dan mudah melakukan tugas organisasi walaupun mereka 

dengan mudah dapat menunda tugas yang mudah daripada tugas 

akademik. Subyek lebih suka melakukan tugas pada akhir deadline dan 

selalu mencontek tugas temannya. Kehadiran subjek dalam aktifitas belajar 

kurang dan mereka selalu menyuruh teman untuk mengisikan daftar hadir. 

Prestasi akademik subyek menurun, terutama pada jenjang ketiga. 

Organisasi penting untuk subyek, karena mereka mendapatkan beberapa 
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keuntungan, termasuk lingkungan baru, belajar dan lingkungan 

menyegarkan serta memperluas jaringan komunikasi. 

 Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Seftia (2017) yang berjudul 

Hubungan Kebiasaan Belajar dan Keaktifan Berorganisasi terhadap 

Prestasi Belajar Mahasiswa Tahun Ketiga Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif analitik 

observasional dengan pendekatan cross sectional. Sumber data dari 

penelitian ini berjumlah 96 mahasiswa dengan teknik simpel random 

dengan instrumen kuisioner dengan menggunakan uji hipotesis Chi Square, 

dan terdapat hubungan antara kebiasaan belajar dengan prestasi belajar 

dan terdapat hubungan antara keaktifan berorganisasi dengan prestasi 

belajar pada mahasiswa tahun ketiga fakultas  kedokteran Universitas 

Lampung. 

      Jurnal Fuji (2017) dengan judul Pengaruh Keaktifan Mahasiswa Dalam 

Organisasi dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar, dengan jenis 

penelitian menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keaktifan dalam berorganisasi dan motivasi belajar 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi 

perpajakan fakultas ilmu administrasi universitas Brawijaya Malang. 

      Dari jurnal Sani (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi 

Organisasi dan keaktifan Berorganisasi terhadap Indeks Prestasi 

mahasiswa unit kegiatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan 
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jumlah sampel sebanyak 30 mahasiswa dengan teknik proportioned 

stratified random sampling, dengan pengumpulan data menggunakan 

metode kuisioner, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara motivasi 

organisasi dan keaktifan berorganisasi terhadap indeks prestasi. 

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan Gassman (2013), dengan 

judul The Impact Of Student Organizations On The Development Of Core 

Competencies. Penelitian dilakukan pada mahasiswa University Of 

Northern Iowa dengan metode penelitian pendekatan deskriptif dan non 

parametrik.  

Dampak organisasi mahasiswa terhadap perkembangan kompetensi inti 

dinilai dengan menggunakan survei yang dirancang seputar kompetensi 

utama yang digariskan oleh Derek Bok. Kerangka kerja Bok menekankan 

beberapa bidang kompetensi utama termasuk belajar komunikasi secara 

efektif, kemampuan berpikir kritis, mengembangkan karakter, 

mempersiapkan mahasiswa sebagai warga negara yang patriotik hidup 

dengan keberagaman, mempersiapkan mahasiswa menuju suatu 

masyarakat global, menyerap peminatan yang lebih luas, mempersiapkan 

karier dan pengembangan ilmu. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

menemukan bahwa keterlibatan dalam organisasi mahasiswa  tidak 

memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan keterampilan, 

pengetahuan dan kompetensi. Peneliti menyarankan pada studi 
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selanjutnya yaitu penekankan pada suatu studi kasus mengenai alasan 

yang tidak signifikan tersebut melalui wawancara. 

Penelitian selanjutnya yang berjudul The Relationship Between 

Extracurricular Activities And Academic Achievement oleh  Freeman, tahun 

2017 di National Louis University. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa 

partisipasi ekstrakurikuller berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

akademik. 

Penelitian oleh Martinez dkk, dengan judul Involvement in Extracurricular 

Activities: Identifying Differences in Perceptions of School Climate pada 

tahun 2016. Kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa dengan kegiatan 

berorganisasi mahasiswa mempunyai wadah untuk menyampaikan aspirasi 

mahasiswa ke pemangku kebijakan. 

Penelitian berjudul Effect of Organizational Activities to the Academic and 

Social Functioning of Student Nurses yang dilakukan oleh peneliti Glazia 

dkk (2015) di Benguet State University, Philippines. Pada penelitian ini 

menyimpulkan bahwa dengan berorganisasi memberi pengetahuan yang 

baru dan menambah tanggung jawab, tetapi kadang kala melupakan 

tanggung jawab yang utama serta memberi beberapa keterampilan dengan 

menggunakan metode kualitatif. 
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B. Tinjauan Teoritis dan Konsep 

1. Pengertian Organisasi  

  Organisasi merupakan suatu sistem yang saling berinteraksi dan 

bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pencapaian tujuan 

organisasi bukan hanya untuk kepuasaan individual, tetapi untuk kepuasan 

dan manfaat bersama. Strategi yang diperlukan agar terwujudnya tujuan 

pendidikan yakni dengan adanya lembaga pendidikan yang didukung oleh 

organisasi yang efektif dan efisien. Organisasi yang ada di Perguruan 

Tinggi seperti Organisasi Kemahasiswaan. Adanya organisasi di perguruan 

tinggi diharapkan mampu meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan, 

menambah pengalaman individu dan mampu bersaing di era globalisasi. 

      Rasulullah SAW bersabda bahwasanya “ dua orang itu lebih baik dari 

pada satu, tiga orang lebih baik dari pada dua orang, dan tiga empat orang 

itu lebih baik dari dua orang, maka  berjamaahlah kamu sekalian, 

sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umat kami melainkan kepadanya 

ada petunjuk”. (HR. Al Bukhari). 

      Ada bermacam-macam pendapat mengenai apa yang dimaksud 

dengan organisasi. Schein (1982) mengatakan bahwa organisasi adalah 

suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai 

beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui 

hierarki otoritas dan tanggung jawab. Schein juga mengatakan bahwa 

organisasi mempunyai karakteristik tertentu yaitu mempunyai struktur, 

tujuan, saling berhubungan satu bagian dengan bagian lain dan tergantung 
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kepada komunikasi manusia untuk mengkoordinasikan aktivitas dalam 

organisasi tersebut. Sifat tergantung antara satu bagian dengan bagian lain 

menandakan bahwa organisasi yang dimaksudkan Schein ini adalah 

merupakan suatu sistem. 

      Selanjutnya Kochler (1976) mengatakan bahwa organisasi adalah 

sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu 

kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Lain lagi pendapat Wright 

(1977), yang mengatakan bahwa organisasi adalah suatu bentuk sistem 

terbuka dari aktifitas yang dikoordinasikan oleh dua orang atau lebih untuk 

mencapai tujuan bersama. 

      Robbins (1994) juga mengemukakan tentang organisasi yaitu suatu 

kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah 

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif yang 

terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok 

tujuan.(Devi, 2017) 

      Walaupun ketiga pendapat mengenai organisasi tersebut kelihatannya 

berbeda perumusannya, tetapi ada 3(tiga) hal yang dikemukakan yaitu : 

organisasi merupakan suatu sistem, mengkoordinasikan aktifitas dan 

mencapai tujuan bersama atau tujuan umum (Arni Muhammad,2017:24) 

      Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa 

organisasi adalah suatu sistem kerjasama yang terstruktur yang memiliki 

peran dalam menjalankan aktifitas untuk mencapai tujuan bersama.  
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2. Ciri Organisasi 

      Dalam membentuk atau menentukan sebuah organisasi harus 

diperhatikan ciri-ciri yang ada. Ciri-ciri organisasi merupakan beberapa hal 

yang harus ada. Ciri-ciri organisasi menurut Siswanto (2007:73), yaitu :  

1. Suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang 

menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan dan 

kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk 

menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. 

2. Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang tersebut 

saling mengadakan hubungan timbal balik, saling memberi dan menerima 

dan juga saling bekerjasama untuk melahirkan dan merealisasikan maksud, 

sasaran dan tujuan. 

3. Dalam suatu organisasi yang terdiri atas sekelompok orang-orang yang 

saling berinteraksi dan bekerjasama tersebut diarahkan pada suatu titik 

tertentu, yaitu tujuan bersama dan ingin direalisasikan. 

3. Unsur Organisasi 

 Organisasi merupakan suatu kumpulan beberapa orang yang saling 

bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Manullang 

(2015:61), unsur-unsur organisasi ada tiga, yaitu :  

a. Sekelompok orang 

b. Kerjasama atau pembagian pekerjaan 

c. Tujuan bersama . 
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 Sedangkan menurut Indriyo Gitosudarmo dan I Nyoman Sudita 

(2014:2), bahwasanya dalam suatu organisasi terdapat empat unsur, yaitu:  

a. Organisasi merupakan suatu sistem. 

b. Pola aktivitas. 

c. Sekelompok orang. 

d. Tujuan organisasi 

      Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi harus 

mempunyai unsur yang saling berhubungan sebagai suatu sistem aktifitas 

dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai yang ditentukan 

4. Karakteristik Organisasi 

      Tiap organisasi mempunyai karakteristik yang umum. Diantara 

karakteristik tersebut adalah yang bersifat dinamis, memerlukan informasi, 

mempunyai tujuan dan terstruktur. 

1. Dinamis 

      Organisasi sebagai suatu sistem terbuka terus menerus mengalami 

perubahan, karena saling menghadapi tantangan baru dari lingkungannya 

dan perlu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya yang selalu 

berubah tersebut. 

2. Memerlukan Informasi 

      Semua organisasi memerlukan informasi untuk hidup. Tanpa 

informasi organisasi tidak dapat berjalan. 
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3. Mempunyai Tujuan 

      Organisasi adalah merupakan kelompok orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuana tertentu. Tentu saja tujuan suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya berbeda. 

4. Terstruktur 

      Organisasi dalam usaha mencapai tujuan biasanya mempunyai aturan-

aturan, undang-undang dan hierarki hubungan dalam organisasi. Hal ini 

dinamakan struktur organisasi dan tiap organisasi mempunyai satu struktur 

organisasi. 

5. Teori Organisasi 

a. Teori Klasik 

       Konsep tentang organisasi telah berkembang mulai 1880-an yang 

dikenal sebagai classical theory. Dampak teori ini terhadap organisasi 

masih sangat besar. Sebagai contoh organisasi yang didasarkan birokrasi 

dan banyak bagian dari teori klasik. Menurut teori organisasi klasik, 

rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis merupakan tujuan 

organisasi. Teori ini juga menyatakan bahwa manusia diasumsikan 

bertindak rasional. 

       Asumsi teori klasik tentang perspektif organisasi dipahami sebagai 

tempat (wadah) berkumpulnya orang-orang yang diikat dalam sebuah 

aturan-aturan yang tegas dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah 

terkoordinir secara sistematis dalam sebuah struktur guna mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  
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       Menurut James D. Mooney dalam Devi (2015), terdapat empat prinsip 

dasar untuk merancang organisasi, yaitu : koordinasi, prinsip saklar,prinsip 

fungsional dan prinsip staf. 

       Meskipun mendapat banyak kritik yang menganggap bahwa teori klasik 

telah mengabaikan faktor humanistik, deterministik, dan tertutup, tetapi 

tidak bisa dipungkiri bahwa teori klasik merupakan peletak dasar dari teori 

organisasi modern.  

b. Teori Organisasi Modern 

       Teori Organisasi Modern adalah teori yang bersifat terbuka dimana 

semua unsur organisasi satu kesatuan yang saling ketergantungan. Teori 

modern dipelopori oleh Herbert Simon yang ditandai dan dimulai disaat 

berakhirnya gerakan contigency. Teori modern disebut juga sebagai analisa 

sistem pada organisasi yang merupakan aliran ketiga terbesar dalam teori 

organisasi dan manajemen. Sistem terbuka yang dipelopori Katz dan 

Robert Kahn dalam bukunya “the social psychology of organization”, yang 

menjelaskan dalam bukunya mengenai keunggulan sistem terbuka. 

6. Organisasi Mahasiswa 

       Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 

1990 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 108 ayat 1 dinyatakan bahwa 

“untuk melaksanakan peningkatan penularan, minat, kegemaran, dan 

kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada 

perguruan tinggi dibentuk organisasi kemahasiswaan”.  
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Organisasi kemahasiswaan merupakan sarana bagi pengembangan diri 

mahasiswa yang memiliki banyak manfaat, diantaranya memperluas 

wawasan mahasiswa, meningkatkan kecendikiawanan, serta 

meningkatkan integritas pribadi mahasiswa dalam menyikapi 

permasalahan kampus, masyarakat dan bangsa.  

        Manfaat lain yang dapat diperoleh mahasiswa dengan aktif pada 

organisasi kemahasiswaan intra kampus adalah berkembangnya 

kemampuan bekerja sama, keterampilan berorganisasi serta kemampuan 

berkomunikasi dan keterampilan khusus yang sesuai dengan bidang atau 

jenis organisasi kemahasiswaan yang diikuti.  

        Secara legitimasi, salah satu fungsi Organisasi Mahasiswa (OrMawa) 

yang termaktub dalam pasal 5, Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia nomor 155/U/1998, adalah 

pengembangan potensi jati diri mahasiswa sebagai insan akademis, calon 

ilmuwan dan intelektual yang berguna dimasa depan. Hal ini berarti bahwa 

satu fungsi penting dari kegiatan organisasi kemahasiswaan di perguruan 

tinggi adalah mengembangkan potensi jati diri mahasiswa.(Fitri 

Oviyanti,2016) 

7. Keaktifan Berorganisasi Bagi Mahasiswa 

a. Pengertian Keaktifan  

Organisasi sekecil apapun dan dilingkup apapun, membutuhkan 

partisipasi dan keaktifan dari anggotanya. 
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Begitu pula dengan kegiatan organisasi perguruan tinggi, kegiatan ini juga 

membutuhkan partisipasi dan keaktifan dari anggotanya yaitu mahasiswa. 

 Menurut Muliyono mengatakan bahwa : “Keaktifan adalah segala 

sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik 

maupun nonfisik.  

 Sedangkan Sanjaya mengemukakan bahwa keaktifan adalah aktifitas 

tidak hanya ditentukan oleh aktifitas fisik semata, tetapi juga ditentukan oleh 

aktifitas nonfisik, seperti mental, intelektual dan emosional. 

      Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa keaktifan adalah 

sesuatu yang dilakukan atau beberapa  kegiatan yang terjadi baik secara 

fisik maupun nonfisik. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Keaktifan 

      Menurut Gagne dan Briggs (dalam Martinis), keaktifan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan adalah : 

1. Motivasi 

      Motivasi merupakan pendorong utama perilaku seseorang dalam suatu 

pekerjaan.  

Seorang pekerja menjadi rajin atau tidak rajin, kreatif atau tidak kreatif, 

dapat ditelusuri lewat motivasi yang ada dalam dirinya. 

      Menurut Herzberg (2012), teori yang dikembangkannya dengan “Model 

Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau 

pemeliharaan”. Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah 

hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti 
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bersumber dalam diri seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan faktor 

hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik 

yang berarti bersumber dari luar diri yang turut menentukan perilaku 

seseorang dalam kehidupan seseorang. 

Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain 

pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh, 

kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor 

hygiene mencakup antara lain status seseorang dalam organisasi, 

hubungan seseorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang 

dengan rekan-rekannya sekerjanya, sistem administrasi dalam organisasi. 

Organisasi bukan hanya berbicara tentang komunikasi yang baik dan 

kerjasama yang baik, selain itu dalam berorganisasi juga menimbulkan 

daya saing untuk saling berpacu dalam menggapai prestasi. 

2. Meningkatkan prestasi belajar 

      Prestasi belajar atau hasil belajar (achievement) yang merupakan 

realisasi atau perkara dari beberapa kecakapan potensial atau kapasitas 

yang dimiliki seseorang.  

Menurut Siti Pratini (2005), prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melakukan kegiatan belajar.  

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1998), prestasi belajar adalah 

nilai sebagai rumusan yang diberikan seseorang mengenai kemajuan atau 

prestasi belajar selama masa tertentu.  
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3. Memunculkan aktifitas, kreatifitas, partisipasi dalam pembelajaran 

(eksistensi dan aktualisasi diri). 

c. Keaktifan Berorganisasi 

      Organisasi kemahasiswaan pada dasarnya merupakan sebuah wadah 

yang berkumpulnya dan beranggotakan beberapa mahasiswa untuk 

mencapai tujuan yang hendak dicapai. Faris Choiruddin (2013:3) 

mengemukakan bahwa :  

”Organisasi mahasiswa adalah subsistem kelembagaan nonstruktural 
universitas yang merupakan sebuah wadah dan sarana 
pemberdayaan diri manusia yang diharapkan dapat menampung dan 
menyalurkan minat, bakat dan kegemaran sekaligus menjadi wadah 
kegiatan peningkatan penalaran dan keilmuan, serta profesi 
mahasiswa yang merupakan bagian dari proses pendidikan.”  
 

      Pendapat Faris Choiruddin diatas menjelaskan bahwa, organisasi 

mahasiswa merupakan suatu sarana ataupun wahana dalam 

mengembangkan minat, bakat dan kegemaran yang dimiliki mahasiswa 

untuk meningkatkan ilmu dan penalaran mahasiswa sebagai bagian dari 

proses pendidikan. 

Paryati Sudarman (2004:34) menyatakan bahwa : 

“Pada dasarnya organisasi mahasiswa di suatu perguruan tinggi 
diselenggarakan atas dasar prinsip dari oleh dan untuk mahasiswa itu 
sendiri. Organisasi mahasiswa tersebut merupakan wahana dan 
sarana pengembangan mahasiswa kearah perluasan wawasan 
peningkatan ilmu dan pengetahuan serta integritas kepribadian 
mahasiswa. Organisasi Mahasiswa juga sebagai wadah 
pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa diperguruan 
tinggi yang meliputi pengembangan penalaran, keilmuan, minat,bakat 
dan kegemaran mahasiswa itu sendiri.” 
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Menurut Leni & P.Tommy Y.S.Suyasa (2006:74) mengemukakan bahwa :  
 

 Dalam organisasi, mahasiswa sudah dibiasakan untuk 
mengembangkan prestasi kognitif, “Organisasi mahasiswa adalah 
wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa kearah integritas 
kepribadian, perluasan wawasan, peningkatan kepemimpinan, 
penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam 
kehidupan kemahasiswaan di perguruan tinggi yang didalam 
pelaksanaanya dilengkapi dengan perangkat teknis yang jelas dan 
terencana seperti struktur, mekanisme, fungsi, prosedur, program 
kerja, dan elemen lainnya yang berfungsi mengarahkan seluruh 
potensi yang ada dalam organisasi tersebut pada tujuan atau cita-cita 
akhir yang ingin dicapainya.” 
 

Dari segi kognitif seorang organisator harus pandai membagi waktu dalam 

berbagai aktifitas kegiatan yang menguras tenaga maupun waktu agar 

dalam belajar tidak terganggu, selain itu dilihat dari segi kepribadian, 

seorang organisatoris secara tidak langsung akan terlatih tanggung jawab, 

kedisiplinan, dan kejujuran yang merupakan karakter baik yang perlu 

dikembangkan. Dalam segi sosial mahasiswa juga terpupuk untuk mudah 

bergaul dan mudah berkomunikasi dengan siapapun secara santun. 

d.   Faktor-faktor yang memotivasi mahasiswa aktif berorganisasi.  

      Berdasarkan data penelitian, diketahui bahwa motivasi seseorang ikut 

serta dalam organisasi adalah untuk mendapatkan kecakapan yang 

mungkin saja tidak didapatkan di bangku perkuliahan. Kecakapan tersebut 

diantaranya kecakapan mengatur waktu (management time), kecakapan 

birokrasi (kepemimpinan) dan kecakapan lainnya. 

Motivasi lain yang mendasari mahasiswa untuk berorganisasi adalah untuk 

mencapai sebuah prestasi.  
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Bagi mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, prestasi akademis 

maupun non akademis menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. 

Selain motivasi kecakapan mengatur waktu, prestasi akademik, motivasi 

memperoleh eksistensi dan aktualisasi diri dalam lingkungan dimana 

mereka berada juga menjadi motivasi mahasiswa untuk aktif berorganisasi. 

1. Manajemen Waktu 

      Manajemen secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Waktu dapat diartikan sebagai 

keseluruhan rangkaian mengenai proses, pembuatan atau keadaan yang 

sedang berlangsung (KBBI Online). 

Manajemen waktu adalah pengaturan diri dalam menggunakan waktu 

seefektif mungkin dengan melakukan perencanaan, penjadwalan, 

mempunyai kontrol atas waktu, selalu membuat prioritas menurut 

kepentingan, serta keinginan untuk terorganisasi yang dapat dilihat dari 

perilaku belajar dari seorang mahasiswa (Puspitasari dalam Hendra 2017). 

Manajemen waktu adalah segenap kegiatan dan langkah mengatur serta 

mengelola waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu membawa ke 

arah tercapainya tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh individu yang 

bersangkutan (Gie, 2003).  
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Sedangkan menurut Hofer et.al (2007), terdapat tiga faktor yang 

mempengaruhi manajemen waktu, yaitu : 

a. Pengaturan Diri (self regulation) 

Dengan adanya pengaturan diri maka seorang dapat mengatur 

waktunya dengan baik. 

b. Motivasi  

Seseorang yang bermotivasi tinggi memiliki manajemen waktu yang 

tinggi. Berdasarkan penelitian Vansteenkiste dkk dalam Hofer et al 

(2007), semakin tinggi motivasi internal seseorang maka semakin 

tinggi manajemen waktunya. 

c. Pencapaian Tujuan 

Seseorang yang berusaha mencapai tujuannya akan dapat 

mengatur waktunya dengan baik. 

Keaktifan dalam berorganisasi kadang menimbulkan masalah baru bagi 

mahasiswa, karena mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

mengatur waktu antar kegiatan organisasi dan belajar agar mendapat 

prestasi belajar yang optimal. Bahkan tidak sedikit mahasiswa yang gagal 

dalam membagi waktu belajar sehingga menyebabkan prestasi belajar atau 

mendapatkan indeks prestasi yang kurang optimal. 

2. Prestasi Belajar 

 Ditingkat perguruan tinggi prestasi belajar mahasiswa dinyatakan 

dengan indeks prestasi (IP). Tingkat keberhasilan studi yang dicapai oleh 

mahasiswa dari semua kegiatan akademik yang diikuti dalam jangka waktu 



28 
 

tertentu yang dinyatakan dalam bentuk bilangan disebut Indeks Prestasi 

(IP). 

 Prestasi belajar merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai 

oleh seseorang. Maka prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang 

dicapai oleh seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar 

(Winkel, 1996:226). 

 Menurut Arif Gunarso (1993:77) prestasi belajar adalah usaha 

maksimal yang dicapai seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha 

belajar. 

Sumadi Suryabrata (2007:297) mengemukakan bahwa prestasi belajar 

adalah nilai yang merupakan perumusan terakhir yang dapat diberikan oleh 

guru mengenai kemajuan prestasi belajar selama masa tertentu. Pendapat 

senada juga diungkapkan oleh James Chaplin (2002:5) bahwa prestasi 

belajar merupakan hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian 

dalam karya akademia yang dinilai oleh guru atau dosen lewat tes-tes yang 

dilakukan atau lewat kombinasi kedua hal tersebut. Hal ini misalnya prestasi 

belajar mahasiswa selama satu semester yang diukur dengan nilai 

beberapa mata kuliah yang harus ditempuh selama satu semester tersebut, 

jika mahasiswa bisa mengumpulkan nilai yang tinggi dalam masing-masing 

mata kuliah dan mengumpulkan jumlah yang tinggi atau lebih dari yang lain 

berarti mahasiswa tersebut mempunyai prestasi belajar yang tinggi. 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang dalam penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dalam pelajaran, 
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lazimnya ditunjukkan dengan tes angka nilai yang diberikan oleh guru 

(Hamdani dalam Hendra 2017). 

 Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil pengukuran dan penilaian usaha belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan 

hasil yang sudah dicapai oleh setiap individu pada periode tertentu. 

3. Eksistensi dan Aktualisasi Diri 

 Eksistensi ini terkait dengan keinginan dan ego yang ada dalam 

diri mahasiswa untuk lebih dikenal oleh mahasiswa-mahasiswa lainnya. 

Bahkan, lingkup tersebut sampai pada keinginan untuk lebih dikenal oleh 

para dosen dilingkungan perguruan tinggi atau program studi. 

Motivasi eksistensi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan ketika 

mahasiswa ikut serta dalam suatu organisasi (Kusuma, 2008) 

Hal ini juga tertuang dalam teori motivasi Maslow (Dessler 1997), bahwa 

aktualisasi diri memiliki arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk 

mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga menjadi 

kemampuan nyata. 

8. Manfaat Organisasi Mahasiswa 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi, bagian ketujuh tentang Kemahasiswaan 

paragraf 3, tentang Organisasi Kemahasiswaan pasal 77 ayat 2 

menyebutkan bahwa organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki 

fungsi untuk :  
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1. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, 

minat dan potensi mahasiswa. 

2. Mengembangkan kreatifitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan 

kepemimpinan serta rasa kebangsaan. 

3. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa. 

4. Mengembangkan tanggungnjawab sosial melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 

 Organisasi merupakan kegiatan yang tidak wajib atau pilihan yang 

penting untuk diikuti oleh mahasiswa selama studinya sehingga melengkapi 

hasil belajar secara utuh. Menurut Silvia Sukirman (2004:69) dengan 

mengikuti kegiatan organisasi bisa memperoleh  beberapa manfaat, 

diantaranya :  

1. Melatih kerjasama dalam bentuk tim kerja multi disiplin.  

2. Membina sikap mandiri, percaya diri, displin dan bertanggung 

jawab. 

3. Melatih berorganisasi 

4. Melatih berkomunikasi dan menyatakan pendapat didepan umum 

5. Membina dan mengembangkan minat bakat 

6. Meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat dan 

lingkungan mahasiswa. 

7. Menambah wawasan. 

8. Membina kemampuan kritis, produktif, kreatif dan inovatif 
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Sedangkan Rudi Hartoyo dalam Ahmad Sulaeman (2017) juga menyatakan 

beberapa manfaat dalam mengikuti organisasi, yaitu :  

1. Melatih diri untuk menjadi seorang pemimpin (leadership). 

2. Menambah wawasan 

3. Belajar mengatur waktu 

4. Mengasah kemampuan social 

5. Memperluas jaringan  

6. Kemampuan Problem Solving 

7. Menurut Ormrod (2003), kemampuan seseorang dalam 

menyelesaikan masalah dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya adalah:  

      a. Kemampuan memori. Mengingat dalam memecahkan masalah 

diperlukan kemampuan untuk mengaitkan berbagai informasi, maka 

memori memegang peranan yang penting.  

      b. Pemberian makna pada masalah. Masalah akan lebih mudah 

dipahami jika direpresentasikan secara bermakna. Dengan 

pemahaman akan masalah yang lebih baik, akan mempengaruhi 

keberhasilan pemecahan masalah.  

      c. Pemahaman individu akan informasi yang relevan dengan 

masalah. Semakin baik pemahaman seseorang akan berbagai 

informasi yang terkait dengan masalah, maka akan semakin 

memungkinkan bagi individu tersebut untuk mencari berbagai alternatif 

penyelesaian masalah.  
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      d. Kemampuan menggali kembali informasi dari memori jangka 

panjang. Hal ini akan terkait dengan pengetahuan yang telah dimiliki 

oleh seseorang. Jika seorang individu mampu menggali kembali 

informasi dari memori jangka panjang, maka tentunya akan membantu 

individu tersebut mengelaborasikan informasi itu untuk digunakan 

dalam upaya pemecahan masalah.  

      e. Proses metakognitif, yaitu pemahaman akan kemampuan kognitif 

dan upayanya dalam mengoptimalkan kemampuan tersebut. Individu 

yang memahami bagaimana kemampuan kognitif yang dimiliki dan 

bagaimana mengoptimalkannya cenderung memiliki kemampuan 

menyelesaikan masalah yang lebih memadai. 

8. Membentuk pola pikir yang baik 

9. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. 

 Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa memperoleh banyak 

manfaat seperti melatih kerjasama, membina sikap mandiri, percaya diri, 

disiplin,bertanggungjawab dan dapat menambah wawasan serta 

kemampuan problem solving  

Manfaat-manfaat diatas sebagai upaya dalam melatih soft skill dan 

ilmu pengetahuan mahasiswa. Adanya kemampuan  tersebut diatas 

diharapkan mampu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, dan 

mampu bersaing dengan sumber daya manusia lainnya dalam era 

globalisasi. 
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 Namun jika dalam melakukan kegiatan organisasi tidak diimbangi 

dengan faktor-faktor lain seperti kedisiplinan maka kegiatan organisasi 

akan menghambat dalam mencapai prestasi belajar yang baik. Namun 

sebaliknya apabila faktor kedisiplinan tersebut ada dalam diri seseorang 

tersebut, maka kegiatan organisasi tidak menjadi penghambat untuk 

memperoleh prestasi belajar yang tinggi. 
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C. Kerangka Pikir 

       Kegiatan organisasi merupakan suatu sarana untuk menyalurkan minat 

dan bakat para mahasiswa yang nantinya berorientasi pada masyarakat, 

penelitian, dan aktualisasi diri, serta peningkatan ilmu pengetahuan 

mahasiswa. Organisasi berperan penting dalam mengembangkan bakat 

dan minat yang dimiliki mahasiswa, dengan mengikuti organisasi Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah, Badan Eksekutif Mahasiswa, Unit Kegiatan 

Mahasiswa. Diharapkan dapat memperluas wawasan, mampu memenej 

waktu, memperoleh ilmu pengetahuan tambahan, dapat berperan sebagai 

problem solving serta membentuk mahasiswa yang mempunyai 

keseimbangan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan 

kecerdasan spritual. 

  Manajemen organisasi yang baik akan menimbulkan dampak 

positif (baik internal maupun eksternal) dan pembentukan karakter 

mahasiswa serta menunjang dalam prestasi belajar.  

 Namun terkadang mahasiswa tidak bisa menangkap dengan baik maksud 

dan tujuan dari organisasi yang akhirnya mengganggu aktifitas belajar dan 

tidak semua mahasiswa yang ikut dan aktif organisasi dalam melakukan 

manajemen waktu. 

  Organisasi kemahasiswaan merupakan wadah positif untuk 

mengembangkan kemampuan diri mahasiswa untuk memperoleh 

kecakapan, eksistensi dan aktualisasi diri. Namun, jika mahasiswa tidak 

mampu mengatur waktu dengan baik, tidak bisa menempatkan diri maka 
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kegiatan akademik akan berdampak secara siginifikan terhadap 

pencapaian prestasi akademik. 
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Kerangka Pikir 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

           Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena peristiwa, aktifitas, sikap, persepsi dan kepercayaan serta 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode penelitian 

adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap 

berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data.  

          Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, 

memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer 

maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu 

karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu 

kebenaran data-data yang akan diperoleh. 

          Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penuliasan yang 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang obyek yang diteliti 

menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian berlangsung. 

          Sugiyono (2011:21) berpendapat bahwa penelitian deskriptif adalah 

”metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang 

lebih luas”. 
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         McMillan dan Schumacher dalam Soejono (2012:32), berpendapat 

bahwa pendekatan kualitatif adalah pendekatan investigasi karena 

biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka 

langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.  

     Prinsip penelitian kualitatif bersifat naturalistik atau alamiah, karena 

situasi lapangan penelitian bersifat “natural”, sebagaimana adanya, tanpa 

dimanipulasi. Penelitian ini tidak menguji suatu hipotesis, akan tetapi ingin 

mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara 

variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Secara sistematik, oleh 

karena itu metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, fenomena peristiwa, 

aktifitas, sikap dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok. 

Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktifitas, dan peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan. (Creswell, 

2012:20) 

       Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar yang 

terlibat aktif pada organisasi kemahasiswaan sebagai salah satu cara untuk 

mendapatkan teori baru berlandaskan teori teori terdahulu. Penelitian 

kualitatif dipilih dengan alasan jauh lebih subyektif daripada penelitian 

kuantitatif dan menggunakan metode yang sangat berbeda dari 

mengumpulkan informasi terutama individu, dalam menggunakan 
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wawancara secara mendalam dan grup fokus. Sifat dari jenis penelitian ini 

adalah penelitian dan penjelajahan terbuka.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

        Penelitian ini dilaksanakan di Kampus Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar khususnya Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis. Lokasi ini dipilih karena peneliti melakukan aktifitas 

sehari-hari dilokasi ini, sehingga memudahkan komunikasi antara informan 

dan peneliti serta memudahkan peneliti dalam proses penelitian yang akan 

dilakukan. 

       Waktu penelitian dilakukan selama 2 (dua) bulan, yang dimulai saat 

pengumpulan data hingga analisis data. 

C. Unit Analisis dan Penetuan Informan 

        Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dosen yang juga Ketua 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis atas nama Nurul Ni’ma Azis 

dan Mahasiswa Tingkat II atas nama Muhammad Firgi Abdul Jabbar, 

Kasdin, Annisa dan Tingkat III atas nama Thessa Rahmantika Alfisana, 

Yulita, Nureda Hasima yang aktif di organisasi kemahasiswaan dan 

memiliki integritas. Hal ini dilakukan karena mahasiswa tingkat II dan III ini 

yang aktif di organisasi kemahasiswaan. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

      Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

wawancara langsung dengan mahasiswa, dosen yang sekaligus pengelola 

lembaga yang telah dipilih sebagai informan. Selain itu pengumpulan data 

juga melalui tinjauan referensi, dokumen, foto dan lain-lain. 

       Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data : 

1. Data Primer 

Menurut Hasan (2002:82), data primer adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan 

penelitian. Data primer didapat dari sumber informan yang individu 

seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti. Data primer ini antar 

lain : hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan data-data 

mengenai informan. Data primer ini termasuk data yang diperoleh 

dari pihak Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik 

Kesehatan Muhammadiyah Makassar melalui wawancara langsung 

dengan bagian kemahasiswaan. 

2. Data Sekunder 

Menurut Hasan (2002:58), data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk 

mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan 

pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku-buku dan lain 

sebagainya. 
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 Dalam penelitian inipun akan dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) 

terkait permasalahan yang akan diteliti. 

a. Pengertian Focus Grup Discussion (FGD) 

Menurut Smith dalam Moleong (2005) mendefenisikan wawancara 

kelompok sebagai suatu situasi dimana kelompok yang akan 

dibangun cukup kecil untuk melaksanakan diskusi yang pantas. 

Sementara Burhan (2003) menyatakan bahwa FGD adalah teknik 

pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian 

kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut 

pemahaman sebuah kelompok. Sehingga dari uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data diskusi kelompok 

terarah dapat digunakan untuk mengungkap data dan 

pemaknaannya dari sekelompok orang berdasarkan hasil diskusi 

yang terfokus pada permasalahan yang diteliti. 

Sementara menurut Sutopo (2006 : 73) Focus Grup Discussion 

adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada 

penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema 

menurut pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan untuk 

mengungkap pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil 

diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga 

dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. 
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b. Tujuan Focus Grup Discussion (FGD) 

      Tujuan Focus Grup Discussion adalah untuk mengeksplorasi 

masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan 

yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Focus Grup 

Discussion digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-

makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti 

karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Kresno S, 

dkk.,1999). 

E. Teknik Analisis Data 

       Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, memilah dengan tepat menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.  Seperti yang diungkapkan oleh Bogdan dan 

Biklen dalam Moleong (2005:248)      

       Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 

analisis data menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:277-

284), teknik analisis data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis, 

interpensi data dan triangulasi.  
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       Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah 

diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk 

deskriptif. Kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip 

pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan 

Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut : 

1.   Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 

2.   Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan 

sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, 

mengkode menelusur tema, membuat gugus-gugus, menulis memo 

dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang 

tidak relevan. 

3.   Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 
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pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam 

bentuk tes naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, 

tabel dan bagan. 

4.   Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan ( Verification and Conclution). 

Verifikasi dan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dari analisis 

data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data 

dan penarikan kesimpulan terdapat aktifitas analisis data yang ada. 

Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya 

berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi 

gambaran kebehasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan 

analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, 

dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata yang 

mendiskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk 

menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya 

saja. 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

        Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. 

Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat 

penting. Melalui keabsahan data, kredibilitas penelitian kualitatif dapat 

tercapai. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data 

dilakukan dengan triangulasi. 
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Adapun triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2007:330).  

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi 

dengan sumber. Menurut Patton, triangulasi dengan sumber berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu infornasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian 

kualitatif (Moleong, 2007:29). Triangulasi dengan sumber yang 

dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil wawancara 

dengan isi dokumen yang berkaitan. 

 Denzin (dalam Moleong,2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, 

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan menggunakan 

sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987:331). Adapun 

untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 
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3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

       Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam 

riset kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang 

peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek 

validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu 

penelitian. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi 

diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat.  
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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Karakteristik Obyek Penelitian 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis adalah salah satu dari 

4(empat) Program Studi pada Politeknik Kesehatan Muhammadiyah 

Makassar yang terletak di Jalan DR. Ratulangi No 101 / Jalan Tupai No 112 

Makassar.  

Pada tahun 2007 tepatnya tanggal 3 Agustus 2007, Menteri 

Pendidikan Nasional memberikan Ijin Pendirian dan Ijin Operasional 

Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar dengan Nomor SK : 

141/D/O/2007. 

Kemudian pada tanggal 18 Desember 2018 terbit Surat Keputusan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 1151/KPT/I/2018 tentang 

Ijin Penggabungan Akademi Teknik Elektro Medis Muhammadiyah 

Makassar, Akademi Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi 

Muhammadiyah Makassar, Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah 

Makassar dan Akademi Kesehatan Lingkungan Muhammadiyah Makassar 

menjadi Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar saat ini membina empat 

program studi, yaitu : Teknik Elektro Medis, Radiologi, Teknologi 

Laboratorium Medis dan Sanitasi.  
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Ke empat program studi di atas merupakan perubahan nama dari empat 

Akademi yang sebelumnya berdiri sendiri dengan pengelolaan masing-

masing.  

 Program Studi Teknologi Laboratorium Medis yang sebelumnya 

adalah Akademi Analis Kesehatan Muhammadiyah Makassar adalah suatu 

program studi pada Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar di 

bawah naungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan Visi “ Terwujudnya 

Pusat Pendidikan DIII Analis Kesehatan Yang Unggul Di Bidang 

Toksikologi Klinik, Menghasilkan Tenaga Ahli Profesional, Kompetitif, 

Berjati Diri Islami dan Kemuhammadiyahan Di Kawasan Timur 

Indonesia Pada Tahun 2022. 

 Adapun Susunan Organisasi pada Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar, terdiri dari Direktur, Wakil Direktur I Bidang 

Akademik dan AIK, Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan 

Keuangan, Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan 

Alumni, Satuan Pengawas Internal, Komite Etik, Urusan-Urusan, Unit 

Penunjang serta Program Studi yang memiliki tugas pokok (tupoksi) 

masing-masing. 
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Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, 

sebagaimana bagan di bawah : 
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Adapun tugas pokok dari masing-masing pemangku jabatan pada 

Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar, adalah sebagai berikut : 

1. Direktur 

Direktur Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar 

mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan dan pengembangan 

pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta Al-Islam dan 

Kemuhammadiyahan. Direktur juga membina tenaga kependidikan, para 

mahasiswa dan tenaga administrasi akademik, serta memelihara 

hubungan yang bermanfaat antara Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar dan pemangku kepentingan. 

2. Wakil Direktur I Bidang Akademik dan AIK 

Wakil Direktur I Bidang Akademik dan AIK, membantu Direktur 

dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang 

pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan sistem 

informasi serta pembinaan Al Islam dan Kemuhammadiyahan. 

Dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi mengawasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: 

a. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan 

pendidikan para dosen; 

b. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan 

penelitian para dosen; 

c. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan AIK 

sivitas akademika dan karyawan; 
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d. Persiapan program studi baru dan akreditasi; 

e. Perencanaan dan pelaksanaan kerjasama pendidikan serta 

penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan lembaga di dalam 

maupun di luar negeri; 

f. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan laboratorium;  

g. Perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan jurnal, buku dan 

literatur;  

h. Pengolahan data yang menyangkut pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat; 

i. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kurikulum pendidikan 

tinggi dan program studi; 

j. Pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka turut membantu memecahkan masalah yang dihadapi 

masyarakat dan pembangunan;  

Serta membuat pelaporan semua kegiatan setiap tahun kepada direktur. 
 

3. Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan,serta 

Kepegawaian, 

Wakil Direktur II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta 

Kepegawaian membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan 

kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, sarana prasarana dan 

kepegawaian.  

Dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi mengawasi dan 

mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: 
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a. perencanaan dan pengelolaan anggaran; 

b. pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi pegawai; 

c. pengelolaan perlengkapan; 

d. pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan pemeliharaan 

ketertiban; 

e. pengurusan ketatausahaan; 

f. pengolahan data bidang administrasi umum dan keuangan; dan 

Pelaporan semua kegiatan setiap periode (bulan, semester, tahun) kepada 

Direktur. 

4. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni 

 Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, 

membantu  Direktur dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan 

dan alumni.  

Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi mengelola dan 

mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi: 

a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam 

pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara 

lain dalam seni budaya dan olahraga serta bakti sosial sebagai 

bagian pembinaan civitas akademika yang merupakan sebagian dari 

tugas pendidikan tinggi pada umumnya; 

b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha 

bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa; 
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c. pelaksanaan usaha pengembangan daya nalar mahasiswa; 

d. kerjasama dengan semua pihak dalam setiap usaha di bidang 

kemahasiswaan, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dan usaha penunjangannya; 

e. terciptanya iklim pendidikan yang baik di dalam kampus ; 

f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha 

pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dan tanggung-jawab 

yang bersifat akademik; 

g. pelaksanaan pembinaan hubungan dengan alumni untuk 

pencapaian tujuan pendidikan;  

h. penyelenggaraan hubungan masyarakat; 

i. pengelolaan masalah hukum; 

Serta Membuat pelaporan semua kegiatan setiap tahun kepada Direktur 

5. Bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan AIK 

Bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi dan AIK adalah 

unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab langsung 

kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Wakil Direktur I. 

Bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi, dan AIK mempunyai 

tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, Sistem 

Informasi/PDPT, dan AIK. 

Bidang Administrasi Akademik, Sistem Informasi, dan AIK terdiri atas: 

a. Urusan Akademik, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

administrasi akademik; 
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b. Urusan Sistem Informasi (PDPT), mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pengelolaan pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan 

sistem informasi akademik;  

c. Urusan AIK, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi 

pembinaan AIK bagi sivitas akademika dan karyawan;  

6. Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian 

Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah 

unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Wakil Direktur II. 

Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai 

tugas mengelola urusan ketatausahaan/administrasi umum, perlengkapan 

dan pengadaan, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Politeknik 

Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

Bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian terdiri atas: 

a. Urusan Umum, Perlengkapan dan Pengadaan, mempunyai tugas 

melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, 

kearsipan, perlengkapan dan pengadaan serta pemeliharaan aset; 

b. Urusan  Keuangan, Akuntansi dan Pelaporan,  mempunyai  tugas  

melakukan  perencanaan  dan  melaksanakan kegiatan keuangan dan 

anggaran, Akuntansi dan Pelaporan, serta monitoring pelaksanaan 

anggaran;  

c. Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan perencanaan dan 

melaksanakan kegiatan kepegawaian; 
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7. Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Humas dan Kerjasama 

Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Humas dan Kerjasama, 

serta Pengembangan Karir adalah unsur pembantu pimpinan yang berada 

dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-

hari oleh Wakil Direktur III. 

Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Humas dan Kerjasama, 

serta Pengembangan Karir mempunyai tugas mengelola urusan 

Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Humas dan Kerjasama, serta 

Pengembangan Karir. 

Bidang Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni, Humas dan Kerjasama, 

serta Pengembangan Karir terdiri atas: 

a. Urusan Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni 

b. Urusan Humas dan Kerjasama, mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan Humas dan pengembangan kerjasama dan jejaring Politeknik 

Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

c. Urusan Pengembangan Karir, mempunyai tugas melaksanakan 

kegiatan pengembangan karir dan tracer study. 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 

(1) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik yang 

melaksanakan pendidikan profesional dalam satu jenjang pendidikan 

tertentu. 
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(2) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang 

Sekretaris yang dipilih diantara Kelompok Dosen sesuai peraturan yang 

berlaku  

(3) Ketua Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Direktur. 

(4) Sekretaris Program Studi bertanggung jawab langsung kepada Ketua 

Program Studi 

(5) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Direktur 

Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar setelah mendapatkan 

pertimbangan Senat Politeknik dan BPH. Ketua Program Studi akan 

dievaluasi kinerjanya secara berkala; 

(6) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat 

dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa 

jabatan; 

(7) Tugas Pokok Ketua Program Studi adalah menyusun rencana, memberi 

petunjuk dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan 

pengajaran yang dilaksanakan dosen di lingkungan program studi 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas 

(8). Wewenang dan Tanggung Jawab Ketua Program Studi: 

a. Bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di 

Program Studi; 

b. Mengusulkan staf yang akan duduk dalam jabatan struktural prodi, 

sesuai kebutuhan program studi; 
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c. Mengusulkan staf untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan 

pendidikan; 

d. Mengusulkan staf yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan pengembangan program studi; 

e. Bertanggungjawab langsung bila pejabat struktural lainnya 

berhalangan hadir, sesuai dengan lingkup kerjanya. 

Sekretaris Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 

(1) Tugas pokok Sekretaris Program Studi adalah membantu tugas-tugas 

ketua program studi, penyelenggaraan administrasi prodi yang 

berkaitan dengan staf/pengajaran, mahasiswa dan kegiatan perkuliahan 

(2) Wewenang dan Tanggung Jawab Sekretaris Program Studi 

a. Menegur staf/ pengajaran dan pegawai administrasi yang lalai dalam 

melaksanakan tugasnya 

b. Menentukan Prioritas pekerjaan 

c. Memaraf surat-surat dinas sesuai ketentuan 

d. Memastikan kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan 

tugas 

e. Menjaga kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi 

f. Melaksanakan tugas dan wewenang ketua program studi atas 

perintah ketua apabila ketua berhalangan 

Saat ini  Program Studi Teknologi Laboratorium Medis membina 516 

mahasiswa terdiri dari tingkat I sebanyak 194 mahasiswa, tingkat II 
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sebanyak 138 mahasiswa dan tingkat III sebanyak 184 mahasiswa, dan 

telah meluluskan 885 alumni yang hampir keseluruhannya telah terserap di 

dunia kerja sebagai profesional tenaga laboratorium.  

Tabel 1 : Jumlah Mahasiswa Program Studi Teknologi Laboratorium      

               Medis 

NO TAHUN 
Jenis Kelamin Total 

Mahasiswa 
Laki-Laki Perempuan 

1 2016-2017 70 312 382 

2 2017-2018 98 417 515 

3 2018-2019 85 431 516 

 

Pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis ini terdapat 

3(tiga) organisasi kemahasiswaan dengan total pengurus 70 orang yaitu : 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

“Lentera” dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang masing-masing 

memiliki pengurus dan program kerja. 

 

Tabel 2 : Jumlah Pengurus Organisasi Mahasiswa Program Studi  

               Teknologi Laboratorium Medis 

NO 
Organisasi 

Mahasiswa 

Jenis Kelamin Total 

Pengurus 
Laki-Laki Perempuan 

1 IMM 12 27 39 

2 UKM 5 9 14 

3 BEM 10 7 17 
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Tabel 3 : Prestasi - Prestasi Mahasiswa Program Studi Teknologi       

Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah      

Makassar 

NO JENIS LOMBA TINGKAT WAKTU PRESTASI 

1 Lomba Desain 

Grafis 
Lokal 

14-18 

Desember 

2016 

Juara 1 

2 Lomba Karya 

Ilmiah 
Regional 

4 Februari 

2017 
Juara 2 

3 Lomba Karya 

Ilmiah 
Regional 

4 Februari 

2017 
Juara 4 

4 

Lomba Cerdas 

Cermat antar 

Mahasiswa ATLM 

Regional 
30 April 

2017 
Juara 1 

5 

Lomba Mading 

Kesehatan antar 

Mahasiswa ATLM 

Regional 
30 April 

2017 
Juara 1 

6 
Lomba Adzan antar 

Mahasiswa ATLM 
Regional 

11 Juni 

2017 
Juara 1 

7 
Lomba Tadarrus 

antar Mahasiswa 

ATLM 

Regional 
11 Juni 

2017 
Juara 1 

8 

Lomba Kultum 

antar Mahasiswa 

ATLM 

Regional 
11 Juni 

2017 
Juara 1 

9 
Lomba Debat 

Ilmiah 
Regional 

24-29 

November 

2017 

Juara 1 
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10 
Lomba Video 

Dakwah 
Regional 

24-29 

November 

2017 

Juara 1 

11 
Lomba Puisi 

Kesehatan 
Regional 

3 

Desember 

2019 

Juara 1 

12 

Lomba Cerdas 

Cermat antar 

Mahasiswa ATLM 

Regional 
15 April 

2019 
Juara 2 

13 

Lomba Cerdas 

Cermat antar 

Mahasiswa ATLM 

Regional 
21 April 

2019 
Juara 1 

14 

Lomba Cerdas 

Cermat Islami antar 

Mahasiswa ATLM 

Regional 
25 Mei 

2019 
Juara 3 

 

 

2. Analisis Keaktifan Berorganisasi  

Organisasi sekecil apapun dan lingkup apapun membutuhkan 

partisipasi dan keaktifan anggotanya, begitu pula halnya dengan kegiatan 

organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi. Ini tak terlepas dari 

kenyataan bahwa mahasiswa dalam pengembangan potensi dirinya akan 

senantiasa ikut aktif pada setiap kegiatan kelompok yang terhimpun dalam 

suatu bentuk organisasi. Dengan keaktifan berorganisasi ini, mahasiswa 

akan memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam usahanya 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar di kampus.  
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Berikut akan diuraikan hasil wawancara yang peneliti lakukan 

terhadap 6 (enam) informan yang hampir 90% dari mereka menduduki 

jabatan penting pada organisasi mahasiswa diantaranya ada yang 

menjabat Ketua Umum, Sekretaris Umum, Koordinator Bidang dan 

selebihnya lagi adalah Anggota.  

a. Motivasi 

Motivasi mahasiswa untuk terlibat aktif pada organisasi didasari oleh 

beberapa alasan, salah satu informan mengatakan bahwa : 

panggilan hati karena mau mengembangkan bakat seni dan 

tertarik dengan kekeluargaannya pengurus UKM, karena 

organisasi mahasiswa adalah wadah untuk mengembangkan 

minat dan bakat (TRA). 

Hasil wawancara dengan TRA ini, memberikan gambaran secara umum 

bahwa ketertarikan mahasiswa terhadap organisasi terkait dengan 

panggilan hati. Panggilan hati yang tentunya tumbuh dari hasil pengamatan 

dalam keseharian mahasiswa terhadap keberadaan senior mereka yang 

telah memperlihatkan kesuksesan dan berhasil mengatasi dalam 

mengatasi banyak permasalahan, baik permasalahan di kampus ataupun 

permasalahan yang hadir pada kehidupan mereka terutama yang berada 

dalam perantauan dalam menuntut ilmu di kampus Politeknik Kesehatan 

Muhammadiyah Makassar. Dengan panggilan hati ini, mahasiswa 

menggantungkan harapan untuk dapat mengembangkan talenta baik yang 

berupa bakat seni ataupun keinginan untuk mempererat silaturrahmi 

sesama mahasiswa dalam suatu wadah  -organisasi-. 
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Wawancara selanjutnya masih terkait motivasi, yakni salah satu informan 

yang juga ketua umum IMM mengatakan bahwa : 

Ingin belajar banyak, karena organisasi kemahasiswaan 

adalah organisasi yang bergerak di ranah mahasiswa sebagai 

lahan untuk belajar, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 

adalah organisasi spritual, sebagai lahan dakwah, berhijrah, 

mengasah soft skill dan publik speaking (MV). 

Apa yang dikatakan oleh informan tersebut di atas ini memberikan 

gambaran yang lebih jelas bahwa dalam berorganisasi lebih khusus lagi 

sebagaimana yang ada dalam mindset mereka, organisasi spiritual seperti 

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dapat menginspirasi mereka untuk 

berhijrah, belajar banyak tentang Islam dan sebagai lahan dakwah baik bagi 

diri mereka sendiri, keluarga, dan teman-teman yang belum tersentuh oleh 

dakwah Muhammadiyah. Hal seperti ini tidak mereka dapatkan bila sekedar 

menyerap ilmu  melalui bangku perkuliahan. Dengan organisasi ini 

mahasiswa berharap dapat mengembangkan diri bukan sekedar menjadi 

profesional Tenaga Laboratorium Medis, namun juga nantinya dapat 

dengan mudah bersosialisasi di tengah masyarakat dari hasil yang mereka 

dapatkan selama berorganisasi terutama dalam menyebarkan dakwah 

pencerahan tentang bagaimana ber Islam dengan baik di era globalisasi 

yang semakin dipenuhi oleh beraneka ragam pesona duniawi yang dapat 

menjerumuskan ke jurang kegagalan dunia dan akhirat. 

 Banyak mahasiswa yang mengikuti organisasi dalam kampus 

dengan motivasi untuk mengembangkan bakat dan pengalaman. Motivasi 
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yang muncul dari dalam diri mahasiswa akan cenderung membuat 

mahasiswa lebih percaya diri dan konsisten dalam mengikuti kegiatan 

organisasi.  Dengan landasan motivasi berorganisasi ini, kemudian 

mahasiswa memiliki semangat yang besar untuk dapat aktif pada setiap 

kegiatan yang diselenggarakan. Keaktifan mereka tergambar dari 

wawancara dengan para informan yaitu dari deskripsi tentang seberapa 

sering mereka mengikuti aktifitas hari-hari dari organisasi, misalnya rapat 

rutin, rapat perencanaan program kerja ataupun rapat evaluasi 

sebagaimana hasil wawancara kami berikut ini :  

Iya kalau tidak kuliah, tapi biasa kalau ada kuliah selesai 

kuliah baru ikut rapat, jadi ketika rapat dan bertepatan kuliah 

diselesaikan dulu kuliahnya baru ikut rapat.(KD) 

 

Dari keterangan informan di atas, kita dapat melihat adanya disiplin 

yang tinggi pada mahasiswa tersebut. Di mana mereka dapat 

menempatkan kepentingan perkuliahan lebih dari kepentingan 

berorganisasi, karena mahasiswa dituntut untuk mengatur waktu sehingga 

organisasi dan belajar dapat berjalan seimbang. Seaktif apapun mereka 

perkuliahan tetap lebih utama, dan keikutsertaan mereka dalam kegiatan 

organisasi tetap dapat terjaga konsistensinya. 

Wawancara selanjutnya, mahasiswa mengatakan bahwa : Iya 

sering, bahkan lebih sering hadir daripada tidaknya (NH) 

 
Hasil wawancara ini menggambarkan bagaimana mahasiswa 

tersebut telah dapat mengatur waktu mereka sehingga walaupun jadwal 
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perkuliahan padat, mereka tetap dapat aktif bahkan lebih sering menghadiri 

rapat-rapat organisasi. Terutama mereka yang menduduki jabatan dalam 

organisasi tersebut, tentu akan mengatur jadwal dengan baik. Disinilah 

terlihat bahwa dengan kemampuan manajemen waktu yang dimiliki oleh 

organisatoris tersebut, semakin meningkatkan motivasi dari penerus-

penerus mereka nanti. 

Hal ini juga membuat kita dapat memahami bahwa komunikasi di antara 

aktivis organisasi mahasiswa berjalan dengan baik, sehingga dapat 

mengatur waktu-waktu pertemuan yang dibatasi pada masa di luar jadwal 

perkuliahan dan praktikum. 

Selain dari pada itu keaktifan para informan juga terlihat pada 

kontribusi ide atau gagasan saat rapat atau pertemuan-pertemuan, 

sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengatakan 

bahwa : 

Lumayan, apalagi kalau pas bidangku itu kontribusinya dari 

saya, ada yang dijalankan ada yang dibicarakan ulang lagi 

(KD). 

 

Jawaban wawancara informan ini membuat kita memahami bahwa 

penguasaannya pada bidang tertentu yang diamanahkan oleh organisasi 

menjadikan mereka dapat selalu berkontribusi dalam 

mengimplementasikan pelaksanaan kegiatan sebagai bagian dari peran 

serta organisasi dalam mengembangkan kreativitas mahasiswa. 

Penguasaan ini berdampak balik pada motivasi mereka untuk semakin 
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memperbaiki diri, dan semakin seringnya mereka membicarakan suatu hal 

tertentu akan dapat membuat mereka semakin fokus untuk memperbaiki 

dan membuat pengembangan bagi kesempurnaan konsep yang diminati 

tersebut. 

Wawancara berikutnya, masih terkait keaktifan informan 

mengatakan bahwa: 

Selalu memberikan pendapat, kadang pendapat diterima 

kadang juga tidak (TRA) 

 

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa keterbukaan dan 

toleransi menjadi karakter yang melekat dan berkembang dengan baik pada 

mereka, demikian juga meningkatnya wisdom mereka sebagai buah dari 

konsistensi keaktifan dalam mengikuti rapat-rapat organisasi. 

Sementara itu hasil observasi peneliti pada masing-masing 

organisasi kemahasiswaan yang ada di Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis dan Bidang Kemahasiswaan, bidang kemahasiswaan 

mengatakan bahwa pada  saat peneliti melakukan wawancara, bahwa 90% 

dari pengurus organisasi mahasiswa itu aktif, dan keaktifan informan ini 

dibuktikan dengan Surat Keputusan kepanitiaan pada setiap program kerja 

masing-masing organisasi. 
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b. Meningkatkan Prestasi Belajar 

Adapun wawancara kami dengan informan terkait dengan 

peningkatan indeks prestasi mahasiswa yang aktif organisasi, informan 

mengatakan bahwa : 

Iya bu, karena diorganisasi kami juga terus belajar dan IPK 

saya juga memuaskan bu (AN) 

 

Wawancara dengan AN ini mengungkapkan keadaan di mana 

mahasiswa merasakan bahwa dalam organisasi, mereka tetap terus 

belajar, bahkan dengan tingkat rasa percaya diri dan kemampuan mengatur 

waktu membuat mereka tetap dapat memperoleh IPK yang memuaskan. 

 Informan selanjutnya mengatakan bahwa : 

Alhamdulillah ada peningkatan IPK saat aktif atau bergabung 

di organisasi (KD) 

Sebagaimana AN, KD pun mendapatkan pengalaman yang sama, di 

mana selama bergabung dalam organisasi IPK mereka justru mengalami 

peningkatan. Saling perhatian, solidaritas, dan pola hidup saling membantu 

dalam kehidupan organisasi menjadi hal yang sangat besar manfaatnya 

bagi mahasiswa dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka terutama 

pada hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan akademik 

Bagian kemahasiswaan dan bagian akademik saat peneliti 

melakukan observasi, mereka mengatakan bahwa :  
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Ya, hampir semua penerima penghargaan dan beasiswa 

berprestasi itu dari mahasiswa yang aktif organisasi 

 

Wawancara dengan bagian kemahasiswaan dan bagian akademik 

di atas adalah gambaran jelas dari tingkat perkembangan mahasiswa 

dalam bidang akademik, di mana sangat jelas dikatakan bahwa hampir 

semua penerima penghargaan dan beasiswa adalah mereka-mereka yang 

aktif dalam organisasi. 

c. Eksistensi dan Aktualisasi Diri 

Namun tumbuhnya eksistensi dan aktualisasi diri ini masih berada 

pada kisaran 50%, yang tampak dari hasil wawancara peneliti terhadap  

informan yang merasakan hal tersebut di mana dikatakan bahwa : 

Hampir mencapai harapan bu, karena dunia luar sudah 

menaruh harapan dan kepercayaan pada diri saya bu dan apa 

yang kami dapatkan di organisasi tidak kami dapatkan di kelas 

(MV) 

Hal yang diungkapkan MV dalam wawancara ini mengekspresikan 

perasaannya bahwa apa yang didapatkannya dari keaktifan berorganisasi 

tidak didapatkannya di bangku kuliah sehingga harapan dunia luar yang 

ideal terhadap mereka sudah hampir mereka capai, dan ini adalah berkat 

mahasiswa tersebut juga aktif dalam kegiatan organisasi. 

Masih terkait eksistensi dan aktualisasi diri informan selanjutnya 

mengatakan bahwa : 
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Iya, dengan berorganisasi saya bisa menemukan eksistensi 

dan aktualisasi diri, karena Alhamdulillah ketika bergabung di 

UKM saya jadi tahu dengan desain grafis ini dan saya pernah 

mewakili kampus untuk ikut lomba dan juara III sekota 

Makassar (YL) 

 

Dari wawancara ini, YL mengatakan bahwa dengan aktif 

berorganisasi dia berhasil mengasah kemampuan yang dimilikinya yang 

dengannya mempertebal rasa percaya diri dalam bersaing dengan sesama 

mahasiswa dari kampus lain. Tentunya hal ini menjadi dorongan yang kuat 

dalam membakar semangat berkompetisi pada kehidupan mereka setelah 

menyelesaikan pendidikan di kampus. 

3. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Keaktifan Berorganisasi 

Organisasi kemahasiswaan intra Perguruan Tinggi merupakan 

kegiatan pilihan yang penting diikuti oleh mahasiswa selama studinya 

dalam rangka pengembangan diri ke arah perluasan wawasan dan 

peningkatan kecakapan dan kepribadian sesuai harapan dan tujuan 

Pendidikan Tinggi.  

Untuk mengetahui dampak dari keaktifan berorganisasi terhadap 

mahasiswa pada Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, peneliti 

melakukan wawancara dengan mahasiswa yang telah tergabung pada 

organisasi kemahasiswaan selama minimal 1(satu) periode kepengurusan. 

Informan mengatakan bahwa : 
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Paham akan bagaimana leadership, saya berubah 

bagaimana cara saya berbicara, soft skillnya saya, public 

speaking saya di depan banyak orang itu meningkat, karena 

disitulah proses itu, berkat skill public speaking, saya jadi tahu 

bagaimana cara menyampaikan, cara berpendapat, cara 

tidak mudah menerima apa yang disampaikan (MV). 

 

Di sini tampak bahwa berdasarkan wawancara ini MV memahami 

bahwa hal seperti ini minim mereka dapatkan melalui kuliah tatap muka, di 

mana kesempatan aktualisasi diri berupa kemampuan berbicara di depan 

orang banyak, melatih dan mengembangkan penguasaan kosa kata dalam 

diskusi-diskusi formil serta mengasah retorika menjadi sesuatu yang sangat 

berarti dalam masa pendidikan mereka di Perguruan Tinggi. Bahkan 

psikologi pergaulan, membaca bahasa tubuh dan bijaksana dalam 

menerima pendapat orang lain, menjadi suatu keniscyaan buat mereka 

yang menapaki jenjang leadership dalam berorganisasi. 

Dampak selanjutnya akan sangat terasa saat mereka telah 

menyelesaikan studi, di mana dengan bekal kemampuan leadership ini 

mereka akan dengan mudah berkarir di dunia kerja tanpa ragu akan 

kemampuannya dalam berkompetisi dengan sesama lulusan Teknologi 

Laboratorium Medis lainnya. 

Wawancara selanjutnya masih terkait dampak keaktifan, salah 

seorang informan mengatakan bahwa   : 

Kemampuan berbicara di depan umum, terus saya juga bisa 

mengekspresikan diri saya, mengasah kemampuan saya 

utamanya desain grafis, yang berawal dari tugas-tugas 

membuat poster mengenai infeksi dan lain sebagainya itu 
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bisa saya tuangkan di seni desain, dan kemampuan itu saya 

dapatkan di organisasi.(YL) 

 

Dalam wawancara ini, YL mengungkapkan bahwa penambahan 

beban kerja dari aktivitas berorganisasi membuatnya lebih percaya diri 

untuk mempelajari dan mengembangkan kemampuannya di bidang desain 

grafis melalui pembuatan poster-poster untuk kepentingan organisasi yang 

sesuai dengan bidang ilmu yang digelutinya pada Program Studi Teknologi 

Laboratorium Medis. Dengan bekal talenta ini saat mereka berada di luar 

lingkungan kampus, akan dapat memberikan manfaaat lebih bagi 

lingkungan sosialnya. Bukan sekedar sebagai ahli Laboratorium, namun 

dengan rasa percaya diri juga dapat memberi kontribusi pada desain grafis 

apabila dibutuhkan. 

Pada wawancara selanjutnya salah seorang informan mengatakan 

bahwa : 

Banyak diantaranya jadi lebih percaya diri bicara sama orang 

lain, bicara di depan orang banyak, lebih bisa mengatur 

waktu, lebih eksis diantara teman-teman organisasi lain dari 

kampus lain. (TRA) 

 

Tingkat kepercayaan diri mahasiswa meningkat setelah mengikuti 

proses dalam lembaga organisasi masing-masing, ini ditandai dengan 

kemampuan mereka berbicara di depan umum, mengungkapkan pendapat 

saat diskusi dan bagaimana mereka bersikap ketika berbicara di depan 

umum. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi peneliti dengan bagian 
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kemahasiswaan bahwa pada umumnya organisatoris memiliki self 

confidence lebih dibandingkan dengan yang bukan organisatoris. 

  Telah kita pahami bersama bahwa  potensi yang dimiliki antara satu 

mahasiswa tentu berbeda dengan mahasiswa lainnya dan masing-masing 

mereka memiliki cara yang berbeda pula dalam mengasah dan 

mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan mahasiswa terkait 

cara mengembangkan potensi yang mereka miliki, para informan 

mengatakan bahwa : 

Selalu ambil peran setiap ada kegiatan, menerima amanah 

dari institusi ketika diminta terlibat pada suatu acara institusi 

(TRA) 

TRA dari wawancara ini mengatakan bahwa konsistensi dalam 

mengambil peran pada setiap kegiatan merupakan langkah yang tepat 

untuk menuai keberhasilan dalam berorganisasi, di mana dengan semakin 

sering menata waktu dan mengatur kegiatan organisasi maka hal ini 

menciptakan pola berorganisasi yang semakin baik. Keadaan ini dapat 

berkembang dengan baik sesuai juga dengan apa yang pernah 

disampaikan oleh Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bahwa 

“Perbuatan yang disukai oleh ALLaah adalah yang konsisten, walaupun 

sedikit”.  

Wawancara selanjutnya mahasiswa mengatakan bahwa : 

Mengimplementasikan dengan ikut lomba atas nama 

organisasi dan kampus (YL) 
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Penjelasan informan ini sangat erat kaitannya dengan masa aktif 

mereka dalam berorganisasi. Sebagaimana TRA yang telah bergelut dalam 

dunia organisasi kemahasiswaan lebih dari 2 (dua) tahun, demikian juga 

dengan YL. Hasil wawancara dengan YL mengungkapkan bahwa dia 

senantiasa mengimplementasikan apa yang dia miliki dengan mengambil 

peran pada setiap kegiatan ataupun lomba yang di amanahkan, yang 

tentunya hal ini hanya dapat teraktualisasi dengan tingkat rasa percaya diri 

yang sudah tinggi. 

Peneliti kemudian melakukan wawancara lebih lanjut kepada 

mahasiswa tentang peran bagian kemahasiswaan terhadap potensi yang 

dimiliki mahasiswa. Para informan mengatakan bahwa :  

Sejauh ini bagian kemahasiswaan itu selalu open, selalu 

memberikan ruang kepada kita supaya kita melakukan suatu 

kegiatan itu bisa berjalan dengan baik selalu ikut serta 

memberikan semangat untuk menjalankan program 

kerja.(YL) 

 
YL merasakan bahwa bagian kemahasiswaan selalu memberikan 

perhatian yang besar pada setiap kegiatan yang mereka laksanakan, 

bahkan bagian kemahasiswaan senantiasa ikut memberi dorongan pada 

setiap program kerja yang mereka rencanakan.   

Wawancara selanjutnya, mahasiswa mengatakan bahwa :  

Setiap ada kegiatan selalu dapat ijin, dan kalau ada lomba 

bagian kemahasiswaan selalu menghubungi yang mana hal 
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itu merupakan ajang mengasah kemampuan dari hasil 

pelatihan tadi.(KD) 

Dari wawancara ini, KD menjelaskan bahwa bagian kemahasiswaan 

selalu berperan aktif, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk 

berkreasi, berkarya dan berprestasi serta aktif mendukung kegiatan-

kegiatan mahasiswa termasuk mengikutsertakan mahasiswa pada ajang 

lomba yang dilaksanakan antar Perguruan Tinggi. Hal ini tentunya 

memberikan dampak positif terhadap perkembangan diri mahasiswa itu 

sendiri dan eksistensi kampus. 

4. Kelebihan dan Kekurangan Berorganisasi  

Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan berorganisasi, peneliti 

melakukan wawancara terhadap 6 (enam) mahasiswa Program Studi 

Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah 

Makassar. 

a. Kelebihan Berorganisasi 

 Organisasi adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk 

mengasah soft skill-nya yang takkan pernah bisa didapat dari kuliah 

dosen. Beberapa kelebihan dari berorganisasi, diantaranya :  

1. Melatih kepemimpinan,  

2. Memilki tanggung jawab,  

3. Mengasah public speaking,  

4. Menambah teman atau jaringan 
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Sebagaimana wawancara yang kami lakukan, informan mengatakan saat 

dilakukan wawancara tentang kelebihan dan kekurangan dari keaktifan 

berorganisasi, bahwa kelebihannya adalah : 

Soft skill bertambah, jaringan teman meluas, manajemen 

kepemimpinan bertambah (MV) 

Dari wawancara ini, MV terkesan dengan kelebihan dalam 

berorganisasi dimana dia memperoleh peningkatan soft skill, semakin 

banyak mengenal orang lain dari beragam kalangan, diantaranya teman, 

dosen bahkan pejabat serta meningkatnya kemampuan dalam menata 

leadership.  

Informan selanjutnya mengatakan, bahwa kelebihan dari pada 

berorganisasi adalah : 

Lebih bisa mengembangkan diri,dan ini yang saya rasakan 

setelah bergabung di organisasi (KD) 

 

KD mengungkapkan bahwa kegiatan organisasi membuatnya mampu dan 

lebih bisa mengembangkan diri. 

b. Kekurangan Berorganisasi 

Walaupun keaktifan berorganisasi memiliki banyak kelebihan, 

sebagaimana uraian diatas, keaktifan berorganisasi juga memiliki 

kekurangan,diantaranya :  

1.  Berkurangnya waktu dengan keluarga  

2. Waktu kuliah dan waktu kegiatan organisasi yang bersamaan. 
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sebagaimana wawancara peneliti dengan informan. 

Adapun hasil wawancara dengan para informan terkait kekurangan 

dari berorganisasi, bahwa :  

kekurangannya tergantung visi dan misi organisasi serta 

karakter person yang ada di organisasi (MV) 

Kekurangan yang diketahuinya hanya bergantung dari karakter perorangan 

dan visi misi organisasi. 

Informan lainnya mengatakan bahwa : 

kekurangannya kalau ada kegiatan yang bersamaan, kami 

harus mendahulukan akademik (KD) 

Adapun kekurangan yang dimaksudkan pada wawancara ini, hanya 

merupakan kekurangan dalam mengatur jadwal kegiatan yang justru 

mereka merasakan bahwa dengan adanya kegiatan akademik yang 

bersamaan dengan kegiatan organisasi mereka merasa dirugikan dari sisi 

tidak ikut andilnya mereka pada salah satu kegiatan yang terkadang mereka 

nanti-nantikan. 

Mahasiswa lainnya yang juga sebagai informan, mengatakan bahwa 

kekurangan dari keaktifan berorganisasi adalah : 

Waktu dengan keluarga jadinya berkurang, karena ketika 

kegiatan akademik selesai kami menyelesaikan lagi kegiatan 

organisasi, apalagi ketika kegiatan itu urgent, dan kami sudah 

tahu bahwa itu sudah menjadi sebuah resiko yang harus kami 

hadapi (YL) 

Ungkapan YL ini mengambarkan resiko aktifis organisasi dalam aktifitas 

hariannya yang harus menata waktu dengan sebaik-baiknya. Yang 



76 
 

selanjutnya berdampak pada semakin berkurangnya waktu luang yang 

biasanya di manfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga maupun 

teman-teman. 

Informan selanjutnya mengatakan bahwa kekurangan dari berorganisasi 

adalah : Opini masyarakat bahwa anak organisasi IPKnya rendah (TRA) 

Kegiatan mahasiswa ini tidak lepas dari keterlibatan bagian 

kemahasiswaan dalam pembinaan kegiatan-kegiatan organisasi 

mahasiswa, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan para informan, 

mereka mengatakan bahwa : 

Bagian kemahasiswaan sebagai kontroller dalam setiap 

kegiatan kami dan setiap kegiatan kami selesai kami 

melaporkan, sehingga kami selalu dapat masukan dan itu 

sebagai evaluasi (YL) 

 
Hasil wawancara dengan YL ini menyatakan bahwa Bagian 

Kemahasiswaan selalu aktif memonitoring dan melakukan evaluasi 

terhadap kegiatan organisasi mahasiswa. Dengan ini, kegiatan organisasi 

mahasiswa dapat selalu terkontrol dan diarahkan oleh Institusi. 

Informan lainnya juga mengatakan saat wawancara, bahwa ; 

Setiap melakukan kegiatan pasti harus melewati 

kemahasiswaan dulu bu, evaluasi kegiatan juga seperti itu, 

sehingga masukan dan arahan selalu ada (NH) 
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Demikian juga yang disampai oleh NH, bahwa Bagian 

Kemahasiswaan selalu mengevaluasi setiap kegiatan dengan tujuan untuk 

dapat memberi masukan kepada mahasiswa terhadap kegiatan mereka. 

Hasil observasi kamipun ke bagian kemahasiswaan bahwa di bagian 

kemahasiswaan telah mengatur desain alur pelayanan yang mewajibkan 

atau mengharuskan kepada organisasi kemahasiswan agar setiap kegiatan 

atau program kerja di komunikasikan lebih awal ke bagian kemahasiswaan 

kemudian mahasiswa membuat proposal kegiatan yang ditanda tangani 

oleh bagian kemahasiswaan yang selanjutnya diserahkan ke direktur 

selaku penentu kebijakan. Dan setiap kegiatan mahasiswa dibawah 

pengawasan kemahasiswaan untuk di pertanggungjawabkan ke direktur. 

Adapun harapan para informan terhadap organisasi kemahasiswaan 

yang berada di lingkup Program Studi Teknologi Laboratorium Medis 

terungkap saat wawancara kami lakukan diantaranya bahwa : 

tetap solid dan saling memotivasi, karena saling memotivasi 

itu sangat diperlukan dalam suatu organisasi, (TRA) 

 

Indahnya berorganisasi terungkap dari wawancara dengan TRA, 

yang memiliki harapan yang besar bagi organisasi kemahasiswaan pada 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis, yakni untuk tetap solid dan 

saling memotivasi karena saling memotivasi itu sangat diperlukan dalam 

suatu organisasi. Rasa solidaritas sesama aktivis organisasi membuat 

mereka menjadi semakin kuat dalam mengembangkan diri dan 

organisasinya, sehingga para pengurus dapat terus berkarya dan 
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menjadikan organisasi yang lebih baik, serta menjaga nilai-nilai 

kemuhammadiyahan, spritual dan tauhid agar ormawa-ormawa ini tetap 

eksis dan tetap bergandengan tangan dalam melakukan kegiatan yang 

bermanfaat.  

Informan lain juga mengatakan bahwa :  Semoga minat 

berorganisasi penerus meningkat (NH) 

Harapan NH dari hasil wawancara ini menggambarkan keinginan yang 

kuat untuk seluruh rekan-rekannya sesama mahasiswa pada lingkup 

Program Studi Teknologi Laboratorium Medis agar dapat bergabung 

bersama dalam organisasi mahasiswa dan bersama-sama 

mengembangkan citra dan kemampuan diri, baik secara pribadi dan 

terutama maju bersama dalam organisasi. 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis data terhadap hasil temuan penelitian yang 

disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi, penyajian hasil analisis data 

yang telah disimpulkan sementara berdasarkan masing-masing fokus 

penelitian dapat dibahas sebagai berikut : 

1. Analisis Keaktifan Berorganisasi  

Organisasi Kemahasiswaan merupakan wadah bagi mahasiswa 

untuk mengembangkan potensi kemahasiswaannya kearah perluasan 

wawasan, peningkatan ilmu pengetahuan dan kompetensinya serta 
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aspirasi, inisiasi atau gagasan-gagasan positif dan kreatif melalui berbagai 

kegiatan yang relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta visi dan misi 

perguruan tinggi itu sendiri yang bekerja secara organisatoris. Organisasi 

sekecil apapun dan dalam lingkup apapun, membutuhkan partisipasi dan 

keaktifan dari anggotanya. 

Bertolak dari hasil penelitian dapat di jelaskan bahwa :  

1. Motivasi keikutsertaan dan keaktifan mahasiswa dalam organisasi 

didasarkan oleh beberapa alasan diantaranya adalah : 

a. Panggilan hati dan rasa keingintahuan informan terhadap suatu 

organisasi yang telah dipilih tersebut cukup tinggi. 

b. Keinginan informan untuk mengembangkan dan mengasah 

bakat yang ada. 

c. Informan juga mengharapkan adanya pengembangan diri baik 

berupa ilmu baru ataupun link baru. 

Hal ini sesuai dengan teori keaktifan yang dikemukakan oleh Gagne dan 

Briggs  bahwa kektifan di pengaruhi oleh motivasi, dimana motivasi 

merupakan pendorong utama perilaku seseorang dalam suatu 

pekerjaan. 

Juga sesuai atau sejalan dengan pernyataan Silvia Sukirman (2004:69) 

tentang beberapa manfaat mengikuti kegiatan organisasi. 

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman 
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Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, bahwa 

organisasi kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan 

sarana pengembangan diri manusia kearah perluasan wawasan dan 

peningkatan kecendikiaan serta integritas kepribadian untuk mencapai 

tujuan pendidikan tinggi.  

Hal ini juga senada dengan pendapat Holil (2009), bahwa “salah satu 

jenjang yang cukup baik untuk mengembangkan soft skill adalah melalui 

pembelajaran melalui lembaga kesiswaan”. 

Keaktifan berorganisasi informan juga ditandai dengan tingginya 

intensitas keikutsertaan dalam kegiatan organisasi baik itu mengambil 

andil dalam program kerja maupun keikutsertaan dalam rapat-rapat 

organisasi. 

Dan dalam bidang akademik ditandai dengan pencapaian Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) yang meningkat pada semua informan setelah 

mengikuti atau bergabung dalam organisasi,  namun pertumbuhan 

eksistensi dan aktualisasi diri  masih berada pada kisaran perkembangan 

sebesar 50%. Hal ini dirasakan oleh informan sehingga mereka masih 

butuh untuk tetap mengembangkan diri. 

2. Dampak Yang Ditimbulkan Dari Keaktifan Berorganisasi 

Kegiatan keorganisasian berdampak baik pada informan sebagai 

organisator maupun pada masing-masing lembaga. Pada diri masing-

masing informan terdapat beberapa soft skill yang tumbuh dan berkembang 
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sebagai akibat keikutsertaannya pada kegiatan organisasi kemahasiswaan 

tersebut, diantaranya :  

1. Kepercayaan diri, tingkat kepercayaan diri informan meningkat 

setelah mengikuti proses dalam lembaga organisasi masing-masing 

di tandai dengan adanya perubahan pada perilaku mereka sebelum 

dan setelah berproses yang dirasakan langsung oleh informan. 

2. Manajemen waktu, pengaturan waktu oleh informan berjalan dengan 

baik yang dapat dilihat dari pola keseharian di mana mereka 

mengedepankan kepentingan akademik dengan mengatur waktu 

pertemuan organisasi pada saat tidak ada kegiatan akademik atau 

setelah selesainya suatu kegiatan akademik.  

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari 

(2013), menyimpulkan bahwa ada hubungan positif antara manajemen 

waktu dengan prestasi akademik mahasiswa yang bekerja. Semakin 

tinggi manajemen waktu maka semakin tinggi pula prestasi akademik 

mahasiswa yang bekerja. Sebaliknya, semakin rendah manajemen 

waktu, maka semakin rendah pula prestasi akademik mahasiswa yang 

bekerja. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas hal ini juga dialami 

oleh mahasiswa sebagai informan dimana mampu mengatur waktu 

dalam mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan organisasi karena 

kewajiban para informan untuk tetap menyeimbangkan dua sisi yang 

melekat pada kehidupan mereka sebagai mahasiswa, yaitu proses 

perkuliahan dan proses organisasi. 
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3. Public Speaking, 90% informan mengungkapkan bahwa ada pola 

yang sangat signifikan secara tidak langsung mengikut dalam proses 

perkuliahan akibat proses yang dialami dalam kegiatan organisasi 

khususnya dalam bidang public speaking. 

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat 

menuliskan bahwa “ Kesuksesan seseorang itu hanya ditentukan sekitar 

20% Hard Skill dan 80% Soft Skill”.  

4. Good Relationship, hubungan antar masyarakat baik dalam lingkup 

kampus maupun di luar kampus, informan akan mengalami 

perluasan lingkup pertemanan sehingga sangat membantu dalam 

melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa pihak.  

Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Foubert & Grainger 

(2006, h.180) yang menjelaskan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam 

organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkembangan 

psikososialnya. Mereka merasa semakin  mudah untuk meyesuaikan diri 

ketika bertemu dengan orang-orang baru yang belum dikenal 

sebelumnya. 

Hal ini juga senada dengan Teori Belajar Sosial yang dikembangkan 

oleh Bandura menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku manusia di 

pengaruhi oleh adanya pola interaksi manusia serta adanya 

kemampuan manusia dalam berfikir dan mengatur perilakunya sendiri. 

Dimana salah satu dasar dari teori ini adalah pengaturan diri dan berfikir 
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“self regulation” (Alfiana,2013). Pada dasarnya keaktifan berorganisasi 

sangat memberikan dampak yang cukup besar dalam perkembangan 

soft skill mahasiswa walaupun berasal dari berbagai lembaga organisasi 

yang berbeda. 

3. Kelebihan dan kekurangan Dari Keaktifan Berorganisasi 

Keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan keorganisasian juga 

memiliki kelebihan dan kekurangan.  

Harapan agar kelembagaan tetap eksis dan berkelanjutan 

diharapkan oleh semua informan karena manfaat organisasi menjadi 

stimulus dalam kehidupan pada diri masing-masing informan. Informan 

mengungkapkan bahwa perkembangan soft skill sangat tinggi selama 

bergabung dalam organisasi. Hal ini sejalan dengan penelitian di Harvard 

University Amerika Serikat, bahwa : Kesuksesan seseorang itu hanya 

ditentukan sekitar 20% Hard Skill dan 80% Soft Skill.  

Lembaga kemahasiswaan kampuspun selalu memberikan pengawasan 

dalam berbagai kegiatan keorganisasian dalam hal ini sudah melakukan 

fungsinya dengan baik. 

Hal ini sejalan dengan (Sonedi, 2013), bahwa efektifitas sebaiknya 

dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dan bukan sebagai 

keadaan akhir. Menggerakkan, mengarahkan, mengontrol dan 

mempertahankan usaha mengarah kepada pencapaian tujuan secara 



84 
 

secara efisien dan produktif merupakan tugas yang tidak pernah selesai 

bagi para pemimpin.  

Oleh sebab itu disarankan kepada pimpinan perguruan tinggi agar tetap 

mempertahankan, bahkan lebih meningkatkan lagi upaya-upaya yang telah 

dilakukan. 
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B A B   V 

        SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis 

Keaktifan Berorganisasi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Program 

Studi Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah 

Makassar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Analisis Keaktifan Berorganisasi, bahwa yang mendasari atau yang 

memotivasi mahasiswa untuk terjun langsung pada suatu organisasi 

adalah : karena panggilan hati dan rasa keingintahuan mahasiswa 

terhadap suatu organisasi yang telah dipilih tersebut cukup tinggi; 

Keinginan mahasiswa untuk mengembangkan dan mengasah bakat 

yang ada; serta mengharapkan adanya pengembangan diri baik berupa 

ilmu baru ataupun link baru dan ini tergambarkan pada hasil wawancara 

peneliti dengan mahasiswa bahwa bakat dan talenta terasah dalam 

suatu wadah -organisasi- dan dapat meningkatkan prestasi belajar. 

(pada pedoman wawancara terkait motivasi dan manfaat). 

2. Dampak Yang Ditimbulkan, bahwa keaktifan berorganisasi bagi 

mahasiswa memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah : 

Kepercayaan Diri, dimana tingkat kepercayaan diri mahasiswa 

meningkat setelah mengikuti proses dalam lembaga organisasi masing-

masing ditandai dengan adanya perubahan pada perilaku mereka 
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sebelum dan setelah berproses yang dirasakan langsung oleh 

mahasiswa; 

Manajemen Waktu, bahwa pengaturan waktu oleh mahasiswa 

mengalami peningkatan dengan mengedepankan kepentingan 

akademik dalam mengatur waktu pertemuan organisasi sehingga rapat-

rapat diadakan pada saat tidak ada kegiatan akademik atau setelah 

selesainya kegiatan akademik.  

Public Speaking, penguasaan kosa kata berupa pemahaman dan 

penambahan perbendaharaan kata adalah suatu keniscayaan bagi 

aktifis organisasi, yang dengannya mereka menjadi lebih percaya diri 

dalam berbicara dan secara naluriah membuat retorika mereka 

berkembang dengan baik. 

Good Relationship, hubungan antar masyarakat baik dalam lingkup 

kampus maupun di luar kampus, mahasiswa akan mengalami perluasan 

lingkup pertemanan sehingga sangat membantu dalam melakukan 

kerjasama atau kolaborasi dengan beberapa pihak.  

3. Kelebihan dan Kekurangan dari keaktifan berorganisasi, dimana 

kelebihannya bahwa mahasiswa yang aktif pada suatu organisasi 

kemahasiswaan memiliki peningkatan indeks prestasi akademik, 

sehingga opini sebagian orang tentang anak organisasi memiliki indeks 

prestasi rendah itu terbantahkan, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil 
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penelitian kami bahwa hampir semua penerima beasiswa ataupun 

penghargaan adalah mereka-mereka yang terlibat aktif di organisasi.   

Adapun kekurangan dari keaktifan berorganisasi adalah berkurangnya 

waktu dengan keluarga, waktu kuliah dan waktu kegiatan organisasi 

yang terkadang bersamaan 

B. SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam menganalisis keaktifan 

mahasiswa berorganisasi, maka dapat kami sarankan agar : 

1. Setiap mahasiswa ikut aktif dalam berorganisasi sebagai bagian 

dari usaha yang dilakukan oleh Institusi untuk meningkatkan soft 

skill dan kemampuan manajemen pola keseharian mahasiswa, 

sehingga dapat mencetak luaran yang memiliki potensi akademik 

dan non akademik yang hebat. 

2. Bagian kemahasiswaan dan bagian akademik bekerjasama dalam 

mengatur jadwal kegiatan akademik yang memungkinkan 

mahasiswa dari semua angkatan memiliki cukup waktu untuk 

melakukan pertemuan yang berdampak pada pengembangan diri 

dalam kebersamaan civitas Akademik Teknologi Labotarorium 

Medis Politeknik Kesehatan Muhammadiyah Makassar. 

3. Bagian kemahasiswaan terus memotivasi mahasiswa untuk 

berorganisasi, dan tetap aktif melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap setiap kegiatan dan dampak kegiatan organisasi tersebut. 
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