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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Organisasi 

1. Pengertian organisasi  

Organisasi berasal dari bahasa latin organum yang berarti alat 

atau badan. Menurut Mills & Mills dalam Desmawangga (2013), 

mendefinisikan organisasi sebagai kolektivitas khusus manusia yang 

aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas 

kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh 

sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan (Gitosudarmo & Sudita, 

2010). 

Organisasi adalah suatu unit sosial yang terdiri dari dua orang 

atau lebih, dikoordinir secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar 

yang relatif terus-menerus untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan 

(Robbins dan Judge, 2007). 

 

2. Unsur-unsur organisasi 

Menurut (Gitosudarmo & Sudita, 2010) menyebutkan bahwa 

organisasi memiliki 4 unsur yaitu: 
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a. Sistem organisasi  

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari 

subsistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama 

lainnya dalam melakukan aktivitasnya. Organisasi sebagai suatu 

sistem adalah sistem terbuka, dimana batas organisasi adalah lentur 

dan menganggap bahwa faktor lingkungan sebagai input. 

b. Pola aktivitas 

Aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang didalam 

organisasi dalam pola tertentu. Urut-urutan pola aktivitas yang 

dilakukan oleh organisasi dilaksanakan secara relatif teratu dan 

berulang-ulang. 

c. Sekelompok orang 

Organisasi pada dasrnya merupakan kumpulan orang-orang. 

Adanya keterbatasan pada manusia mendorong untuk membentuk 

organsasi. Kemampuan manusia baik fisik maupun daya pikirnya 

terbatas, sementara aktivitas yang harus dilakukan selalu meningkat 

maka mendorong manusia untuk membentuk organisasi. Jadi dalam 

setiap organisasi akan terdiri dari sekelompok orang. Orang-orang 

yang ada dalam organisasi berinteraksi dan bekerja sama untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. 
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d. Tujuan organisasi 

Tujuan organisasi pada dasarnya dibedakan menjadi dua 

yaitu tujuan yang sifatnya abstrak dan berdimensi jangka panjang, 

yang menjadi landasan dan nilai-nilai yang melandasi organisasi itu 

didirikan. Tujuan organisasi seperti itu disebut dengan “misi 

organisasi”. Jenis tujuan yang lain disebut dengan “tujuan 

operasional” atau sering disebut juga dengan objective. Jenis tujuan 

ini sifatnya lebih operasional, yang menunjukkan apa yang akan 

diraih oleh organisasi. Tujuan operasional atau objektif biasanya 

merupakan tujuan jangka pendek yang lebih spesifik dan dapat 

diukur secara kuantitatif. 

3. Ciri-ciri organisasi 

Menurut Umam  (2010), menyebutkan ciri-ciri organisasi sebagai 

berikut: 

a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling 

mengenal 

b. Adanya kegiatan berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan 

(interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan 

c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa 

pemikiran, tenaga, dan lain-lain 

d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan 

e. Adanya tujuan yang ingin dicapai  
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Menurut Hikmat (2009), disebutkan ciri-ciri organisasi dapat dibagi 

menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. 

a. Organisasi formal 

Ciri-ciri organisasi yang bersifat formal adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh anggota organisasi diikat oleh suatu persyaratan formal 

sebagai bukti keanggotaannya 

2. Kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dalam 

organisasi   dibuat secara hierarkis dan piramidal yang 

menunjukkan tugas, kedudukan, tanggung jawab, dan 

wewenang yang berbeda-beda. 

3. Setiap anggota yang memiliki jabatan tertentu secara otomatis 

memiliki wewenang dan tanggung jawab yang membawahi 

jabatan anggota di bawahnya. Dengan demikian, hak 

memerintah berada bersamaan dengan hak diperintah, hak 

melarang bersamaan dengan hak untuk tidak mengerjakan 

kegiatan tertentu. Jabatan-jabatan itu berikut wewenang yang 

dimilikinya berhubungan dengan seluruh kinerja bawahannya 

4. Hak dan kewajiban melekat sepenuhnya pada anggota 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

5. Pelaksanaan kegiatan diatur menurut jabatannya masing- 

masing, tetapi setiap fungsi jabatan dengan tugasnya saling 

berhubungan dan melakukan kerja sama. 
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6. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara musyawarah mufakat 

dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan 

7. Hubungan kerja sama dilakukan menurut tingkatan jabatan 

struktural yang jelas yang berimplikasi secara langsung pada 

perbedaan penggajian dan tunjangan masing-masing anggota 

organisasi. Hal ini untuk menghindari overlap dalam 

melaksanakan kegiatan lembaga 

8. Adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang 

merupakann sistem kenerja organisasi.  

b. Organisasi Informal 

Secara substansial ciri organisasi formal sama dengan 

organisasi informal, yang membedakan adalah status organisasi dan 

izin operasional organisasi. 

 

4. Manfaat organisasi 

Organisasi merupakan kegiatan atau pilihan yang penting untuk 

diikuti oleh mahasiswa selama studinya sehingga melengkapi hasil 

belajar secara utuh. Sukirman (dalam Ardi & Aryani, 2010), manfaat 

kegiatan organisasi kemahasiswaan adalah: 

a. Melatih berkerja sama dalam bentuk tim kerja multi disiplin 

b. Membina sikap mandiri, percara diri, disiplin, dan bertanggung 

jawab 

c. Melatih berorganisasi 
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d. Melatih berkomunikasi dan menyatakan pendapat didepan umum 

e. Membina dan mengembangakan minat dan bakat 

f. Menambah wawasan  

g. Meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada masyarakat dan 

lingkungan mahasiswa 

h. Membina kemampuan kritis, produktif, kreatif, inovatif 

Menurut Asmi (dalam Ahmaini, 2010), manfaat organisasi yaitu: 

a. Organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan.  

Pencapaian tujuan akan lebih efektif dengan adanya organisasi 

yang baik. 

b. Organisasi dapat mengubah kehidupan masyarakat.  

Contoh dari manfaat ini ialah, jika organisasi bergerak di 

bidang kesehatan dapat membentuk masyarakat menjadi dan 

memiliki pola hidup sehat. Organisasi akan menciptakan generasi 

mudah yang tangguh dan ksatria. 

c. Organisasi menawarkan karier.  

Karier berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan. 

Jika kita menginginkan karier untuk kemajuan hidup, berorganisasi 

dapat menjadi solusi. 

d. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. 

 Organisasi selalu berkembang seiring dengn munculnya 

fenomena-fenomena organisasi tertentu. Peran penelitian dan 
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pengembangan sangat dibutuhkan sebagai dokumentasi yang nanti 

akan mengukir sejarah ilmu pengetahuan. 

Menurut Miftahuddin (2013) pengalaman berorganisasi memberikan 

bekal kepada lulusan perguruan tinggi dalam berbagai hal, antara lain: 

kemampuan berinteraksi, kemampuan berkomunikasi, kemampuan 

perpikir logis-sistematis, kemampuan menyampaikan gagasan di muka 

umum, kemampuan melaksanakan fungsi manajemen, seperti 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, kemampuan 

memimpin, serta kemampuan memecahkan permasalahan. Seorang 

aktifis saat memasuki dunia kerja akan lebih tanggap, terampil, cekatan, 

dan mampu menyesuaikan keadaan. Ia akan lebih mampu mengurai 

permasalahan yang dihadapi dalam setiap penugasan. Mahasiswa yang 

semasa kuliah tidak aktif berorganisasi, maka ketika memasuki dunia 

kerja  ia baru mulai belajar keterampilan-keterampilan di atas. 

Aktif dalam organisasi kemahasiswaan akan berefek pada perubahan 

yang signifikan terhadap wawasan, cara berpikir, pengetahuan mengenai 

sosialisasi, ilmu-ilmu sosialisasi, kepemimpinan, dan manajemen 

kepemimpinan yang pada dasarnya tidak diajarkan dalam kurikulum 

normatif perguruan tinggi (Munir dalam Setiawan dkk. 2010).  
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B. Mahasiswa  

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di 

universitas, institusi atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di 

perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa (Takwin dalam Ahmaini, 

2010).  

Mahasiswa adalah sebagian kecil dari generasi muda indonesia yang 

mendapat kesempatan untuk mengasah pengetahuan dan kemampuan di 

perguruan tinggi. Mahasiswa diharapkan mampu menyumbangkan 

kemampuannya untuk memperbaiki kualitas hidup bangsa indonesia yang 

saat ini belum  pulih dari krisis yang dialami pada akhir abad ke 20 (Salim & 

Sukadji, 2006).  

Menurut Yusuf dalam Desmawangga (2013), menyebutkan bahwa 

mahasiswa sebagai Man Of Ideas yang harus mengembangkan The Ideas 

Power guna mengisi tekno sruktur pada masa depan. Teori ini menegaskan 

bahwa mahasiswa adalah orang-orang yang memiliki segudang ide dan 

menerjemahkan ide-idenya dengan berbagai cara. Konsep ini sejalan dengan 

pandangan mahasiswa sebagai Creative Minority, di mana hal ini hanya 

segelintir manusia yang beruntung menikmati perguruan tinggi, maka harus 

dimanfaatkan secara maksimal guna mengembangkan kreativitasnya melalui 

gagasan yang cemerlang.  
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C. Organisassi kemahasiswaan 

Organisasi kemahasiswaan adalah perkumpulan, kesatuan mahasiswa 

yang sudah terlembaga, mempunyai tujuan jelas guna mengembangkan peran 

serta dan fungsi mahasiswa (UNNES dalam Desmawangga, 2013).  

Menurut Sukirman (dalam Ardi & Aryani, 2010), organisasi 

kemahasiswaan merupakan bentuk kegiatan di perguruan tinggi yang 

diselenggarakan dengan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa mahasiswa yang aktif dalam organisasi kemahasiswaan 

adalah orang yang memberikan kontribusi bagi dirinya sendiri dan orang lain. 

Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri 

mahasiswa ke arah perluasan wawasan peningkatan ilmu dan pengetahuan, 

serta integritas kepribadian mahasiswa.  

Berdasarkan Kepmen Dikbud nomor :155/U/1998 tentang pedoman 

umum organisasi kemahasiswaan (dalam Widayanti 2005) organisasi 

kemahasiswaan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam 

proses pendidikan di perguruan tinggi. Keberadaan organisasi mahasiswa 

merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan, peningkatan kecendikiawan, integritas kepribadian, 

menanamkan sikap ilmiah, dan pemahaman tentang arah profesi dan 

sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan 

kesatuan.  

Menurut As’ari (2007), ada dua bentuk organisasi kemahasiswaan 

yaitu organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus. Organisasi intra 
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kampus yaitu organisasi yang berada di dalam kampus yang ruang lingkup 

kegiatan dan anggotanya hanya terbatas  pada mahasiswa yang ada di kampus 

tersebut atau sewaktu-waktu melibatkan peserta diluar. Sedangkan organisasi 

ekstra kampus merupakan organisasi yang berada diluar kampus, dimana 

ruang lingkup dan anggotanya adalah mahasiswa seperguruan tinggi atau 

lintas perguruan tinggi. 

1. Organisasi kemahasiswaan intra kampus 

Organisasi kemahasiswaan intra kampus, disebut juga organisasi 

kemahasiswaan di perguruan tinggi, adalah organisasi kemahasiswan 

yang berkedudukan di dalam perguruan tinggi yang bersangkutan. 

Bentuk-bentuk organisasi kemahasiswan itu antara lain:  

a. Senat mahasiswa perguruan tinggi (SMPT), merupakan wadah atau 

badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa dengan tugas 

pokok mengkoordinasikan kegiataan ekstrakurikuler pada tingkat 

perguruan tinggi. 

b. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM), merupakan wadah kegiatan 

ekstrakurikuler di perguran tinggi, yang bersifat penalaran dan 

keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa serta 

pengabdian masyarakat. Sebagai contoh ada unit kegiatan untuk 

olahraga seperti basket, sepak bola, bela diri; ada juga unit kegiatan 

untuk kesenian sepeti panduan suara, budaya tradisional. 
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c. Himpunan mahasiswa  jurusan, merupakan wadah kegiatan 

ekstrakurikuler di perguruan tinggi, yang bersifat penalaran dan 

keilmuan yang sesuai dengan program studi pada jurusan. 

2. Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus 

Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, yaitu organisasi 

kemahasiswaan yang berkedudukan di luar perguruan tinggi tertentu, 

seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Gerakan Mahasiswa Nasional 

Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan lain-

lain. 

 

D. Keikutsertaan berorganisasi mahasiswa 

1. Pengertian keikutsertaan  

Keikutsertaan atau partisipasi adalah perilaku yang memberikan 

pemikiran terhadap sesuatu atau seseorang. Perilaku merupakan aktivitas 

yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan pemilihan 

rangsangan yang dari luar lingkungannya (Bedjo, 1996). 

Keikutsertaan adalah suatu wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah  (bottom-up)  

dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan 

pembangunan masyarakatnya (Tilaar, 2009). 
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Pengertian lain tentang keikutsertaan juga dikemukakan oleh 

Slameto (1995) yang mengatakan bahwa keikutsertaan adalah pemusatan 

energi psikis yang tertuju pada suatu obyek, dan juga meliputi banyak 

sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang sedang 

dilakukan. 

Keikutsertaan berarti peran serta seseorang atau kelompok 

masyarakat  dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan 

maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan 

dan menikmati hasil  -hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010).  

 

2. Aspek-aspek yang mempengaruhi keikutsertaan berorganisasi 

Menurut  Jefkins dalam Mualimin (2013) keikutsertaan 

merupakan salah satu dari beberapa segi tingkah laku yang memiliki 

beberapa aspek, diantaranya adalah perhatian, ketertarikan, keinginan, 

keyakinan, dan tindakan yang akan dijelaskan sebagai berikut:  

a. Perhatian (attention)  

Perhatian merupakan pemusatan dari individu pada satu atau 

lebih objek yang menurut individu tersebut menarik.   
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b. Ketertarikan (interest)  

Rasa ketertarikan merupakan bentuk adanya perhatian 

seseorang mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan objek 

tersebut.  

c. Keinginan (desire)  

Keinginan merupakan dorongan untuk mengetahui secara 

lebih mendalam dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan 

objek tersebut.  

d. Keyakinan (conviction)  

Keyakinan muncul setelah individu mempunyai informasi  

yang cukup terhadap suatu objek sehingga merasa yakin bahwa hal 

yang berhubungan dengan objek tersebut layak dilakukan dan akan 

memberikan kepuasan.  

e. Tindakan (action) 

Keyakinan yang cukup kuat pada individu untuk mengikuti 

apa yang menjadi keinginannya, maka individu membuat suatu 

keputusan yang kemudian diwujudkan melalui perilaku yang 

diharapkan.  
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Menurut Hurlock (1997) ada dua aspek keikutsertaan, yaitu: 

a. Aspek kognitif 

Aspek yang berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh 

individu berkaitan dengan minat lewat pengalaman pribadi yang 

merupakan pertimbangan dari aspek kognitif. 

b. Aspek afektif 

Sikap yang dinyatakan dalam suatu aktivitas yang 

ditimbulkan oleh minat.  

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan berorganisasi 

Adapun faktor penyebab bagaimana seseorang tertarik pada suatu 

organisasi dapat dikelompokkan atas dua hal yakni faktor dari luar diri 

seseorang dan faktor dari dalam diri sendiri. Faktor dari luar berupa 

stimulus yang diberikan oleh organisasi, dan faktor dari dalam terdiri dari 

proses pemahaman, pengalaman, pengetahuan, ekspektasi dan motivasi 

(Ardi & Aryani, 2010).  

Secara garis besar Suranto (dalam Pernando, 2010) menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan ada dua, yaitu faktor 

internal dan eksternal. 
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a. Faktor internal 

1. Faktor bawaan (hereditas) 

Faktor ini merupakan faktor yang mendukung 

perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas 

karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak 

dalam segala potensi melalui fisik maupun psikis yang dimiliki 

individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor hereditas 

sebagai fator pertama munculnya minat dan bakat. 

2. Faktor kepribadian 

Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis dimana 

perkembangan potensi tergantung pada diri dan emosi individu 

itu sendiri. Hal ini akan membantu dalam membentuk konseep 

serta optimisdan percaya diri dalam mengembangkan minat dan 

bakat. 

b. Faktor eksternal (faktor lingkungan) 

Faktor lingkungan terbagi atas: 

1. Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar 

dan tempat anak memperoleh pengalaman, karena keluarga 

merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi 

seseorang. 
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2. Lingkungan akademis 

Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar 

mengajar kondusif yang bersifat formal. Lingkungan ini sangat 

berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat karena di 

lingkungan ini minat dan bakat seseorang dikembangkan secara 

intensif. 

3. Lingkungan sosial 

Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan 

bermasyarakat. Di lingkungan ini individu akan 

mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat dan 

mengarahkan individu kepada suatu pikiran tertentu, seperti 

berkelompok dan membentuk suatu organisasi yang memiliki 

kesamaan.  

Crow & Crow (2005) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi keikutsertaan adalah: 

a. Faktor dari dalam 

Faktor ini berhubungan erat dengan dorongan fisik. Motif 

yang bersifat fisik tersebut merangsang individu untuk 

mempertahankan diri dari rasa haus, lapar, rasa sakit dan sebagainya. 
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b. Faktor emosional dan perasaan 

Apabila dihasilkan perasaan atau emosi senang, perasaan ini 

akan membangkitkan minat terhadap aktivitas tertentu. 

c. Faktor motif 

Merupakan faktor pembangkit minat untuk melakukan aktivitas 

tertentu demi pemenuhan kebutuhan tertentu untuk diakui atau 

diterima oleh lingkungan sosialnya.  
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E. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Suranto (dalam Pernando, 2010) , Crow & Crow (2005), 

Ardi & Aryani, (2010) dan Sukirman (dalam Ardi & Aryani, 2010) 
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F. Kerangka Konsep 

variabel bebas      variabel terikat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka konsep 

 

G. Hipotesis 

1. Terdapat hubungan pengalaman berorganisasi dengan keikutsertaan 

berorganisasi mahasiswa Fikes UMP. 

2. Terdapat hubungan pengetahuan dengan keikutsertaan berorganisasi 

mahasiswa Fikes UMP. 

3. Terdapat hubungan lingkungan dengan keikutsertaan berorganisasi 

mahasiswa Fikes UMP. 

4. Terdapat hubungan motivasi dengan keikutsertaan berorganisasi 

mahasiswa Fikes UMP. 

 

Keikutsertaan Berorganisasi 

Pengalaman berorganisasi 

Pengetahuan  

Motivasi  

Lingkungan  
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