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ABSTRAK 

PENGARUH KEAKTIFAN BERORGANISASI 

TERHADAP PRESTASI AKADEMIK. 

(Studi Pada Mahasiswa Fakultas  Syariah Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung) 
 

Oleh  
 

Aziza Aziz Rahmaningsih 

1321020107 
 

Dalam dunia kampus kata aktivis memang sudah tidak 

asing lagi. Sehingga yang menjadi topic utama dalam setiap 

pembicaraan, kebanyakan kasus pada seorang aktivis yaitu 

mulai dari kegagalan dalam perkuliahan bahkan membuat 

indeks prestasi rendah dan keterlambatan dalam kelulusan 

akademik. Sehingga keaktifaan mahasiswa dalam organisasi 

ternyata memiliki peran dalam prestasi akademik mahasiswa 

fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung.  

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah ada 

pengaruh terhadap keaktifan berorganisasi mahasiswa di 

fakultas syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

terhadap prestasi akademik dalam pandangan hukum islam ? 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keaktifan 

mahasiswa dalam organisasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa. Dengan hipotesis terdapat pengaruh negative pada 

keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik. 

 Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library 

research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui 

observasi dan angket. Populasi adalah mahasiswa pada fakulatas 

syariah Universitas Islam Lampung angkatan 2013 dan 2014 

sebanyak 250 orang, sedangkan yang dijadikan sampel yaitu 

sebanyak 65 orang. Pengolahan data dilakukan melalui editing, 

koding, rekontruksi data dan tabulasi data. Analisis dilakukan 

secara kualitatif dengan demikian didapat kesimpulan yang 

bersifat umum. 



 

Dari hasil penelitian, bahwasannya tidak terdapat 

pengaruh negatif pada keaktifan berorganisasi terhadap prestasi 

akademik. Dikarenakan rata-rata indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi mendapatkan nilai 

3.29 dengan predikat sangat memuaskan. Dalam pandangan 

hukum islam mahasiswa boleh aktif dalam berorganisasi apabila 

ia mampu bertanggung jawa dan dapat memanajemen waktu 

antara kuliah dan organisasi. Dengan demikian mahasiswa dapat 

mengorganisasi dengan rapi atas kuliah dan kegiatan 

organisasinya. 

 

 

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

                    

                 

                  

        

Artinya : 

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 

niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila 

dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( QS. Al-

Mujadallah ayat 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Guna memperjelas persepsi pokok bahasan, maka perlu 

penjelasan judul dengan makna atau definisi yang terkandung 

didalamnya. Judul karya ilmiah ini adalah “ PENGARUH 

KEAKTIFAN BERORGANISASI TERHADAP PRESTASI 

AKADEMIK DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM ( 

STUDI PADA MAHASISWA DI FAKULTAS SYARIAH 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN 

LAMPUNG )”.  

Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan 

sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut: 
Pengaruh dalam istilah penelitian disebut dengan akibat 

asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai 

antara suatu variabel dengan variabel yang lain.
1
 Sedangkan 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengaruh sendiri 

memiliki arti, “ Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari 

seorang atau benda yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang.
2
  

Keaktifan berasal dari kata aktif yang mana aktif sendiri 

memiliki makna giat belajar ataupun giat usaha dan mememiliki 

sifat bergerak. Sehingga keaktifan dapat diartikan menjadi 

kesibukan atau kegiatan yang sering di lakukan.
3
  

Berorganisasi yang memiliki kata dasar organisasi, yang 

di maksud dengan organisasi itu sendiri penyusunan dan 

pengaturan bagian-bagian hingga menjadi suatu kesatuan yang 

teratur  yang mempunyai gabungan kerjasama untuk mencapai 

tujuan tertentu.
4
 sedangkan berorganisasi memiliki arti yaitu ikut 

serta dalam suatu organisasi atau suatu kelompok dalam 

                                                             
1
 Sugiono, Penelitian Administrative ( Bandung, AlfaBeta,2001) 7  

2
 R.suyoto Bakir, Sigit Suryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(Batam, Karisma, 2006) 438 
3
 Ibid.20 

4
 Budiono M.A, Kamus Populer Internasional ( Surabaya, Alumni 

2005 ) 458 



 

mendirikan organisasi yang mempunyai keteraturan dalam satu 

kesatuan dan tujuan tertentu.
5
  

Prestasi Akademik   
Prestasi adalah hasil yang telah di capai dari yang telah 

dilakukan.
6
 Sedangkan akademik sendiri memiliki arti keilmuan 

yang bersifat ilmu pengetahuan, berteori, tidak praktis.
7
 Biasa 

nya istilah ini biasa digunakan untuk menunjukan kemampuan 

yang dapat diukur secara pasti karna ilmu pengetahuan. 

Sehingga pengertian prestasi akademik dapat diartikan 

untuk menunjukkan suatu pencapaian tingkat keberhasilan 

tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan 

oleh seseorang secara optimal. 

Hukum Islam  

Hukum Islam adalah yang bersumber dari dan menjadi 

bagian agama Islam. Menurut Hasby Ash-Shiddiqy dalam 

bukunya “Falsafah hukum Islam” adalah sebagai berikut: 

“Koleksi daya upaya para ahli untuk menetapkan syari‟at atas 

kebutuhan masyarakat”
8
 Hukum Islam adalah seperangkat 

peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang 

tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan yakini mengikat 

untuk semua yang beragama Islam”.
9
 

Jadi yang dimaksud dengan pandangan hukum islam 

yaitu yang bersumber dari al-Qur‟an dan hadist yang melihat 

tingkah laku  manusia dalam hal ini tentang pengaruh 

berorganisasi terhadap prestasi akademik. 

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah 

bagaimana pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap prestasi 

akademik menurut pandangan hukum islam berdasarkan indeks 

prestasi dan angket yang disebarkan kepada mahasiswa di 

                                                             
5
 Suyoto Bakir, Sigit Suryanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia 

(Batam, Karisma, 2006) 410 
6
 Kamus Besar Bahasa Indonesia ( Balai Pustaka, 1997) 273 

7
 Budiono M.A, Kamus Populer Internasional ( Surabaya, Alumni 

2005 ) 21 
8
 T.M. Hasby Ash Shiddiqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta, Bulan 

Bintang,1975)44 
9
 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid I,( Jakarta, Kencana,2009) 6 



 

fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Ada beberapa alasan yang menarik, sehingga penulis 

terdorong untuk membahas masalah ini dalam bentuk karya 

ilmiah, antara lain:  

1. Alasan memilih judul secara objektif  

Kajian tentang Pengaruh Keaktifan Berorganisasi 

terhadap Prestasi Akademik masih perlu dibahas karena 

untuk mengetahui bagaimana perbandingan hasil dari 

prestasi akademik para mahasiswa yang mengikuti 

organisasi dengan yang tidak mengikuti organisasi. 

2. Alasan memilih judul secara subyektif 

Pembahasan ini diangkat dikarenakan belum ada yang 

membahas pembahasan ini dalam Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung, dan permasalahan ini sangat 

memungkinkan untuk dibahas dan diteliti karna tersedianya 

literatur yang menunjang dalam usaha menyelesaikan karya 

ilmiah ini. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa, akademik dan organisasi, kalimat ini 

memang sudah sangat singkron dan sudah begitu melekat 

untuk disandingkan menjadi elemen kata yang tidak bisa 

dipisahkan. Hal ini dikarenakan semua aktivitas kampus 

yang ada saat ini pasti ada kaitannya antara dunia akademik 

dan organisasi. 

Di kehidupan kuliah, kita akan bertemu berbagai macam 

organisasi, komunitas, kegiatan dan wadah-wadah minat dan 

bakat lainya. Umumnya di tiap Perguruan Tinggi ada Unit 

Kegiatan Mahasiswa (UKM) baik tingkatannya fakultas 

maupun universitas, yang bergerak di bidang olahraga, seni, 

kerohanian, jurnalisme, wirausaha, pencinta alam, keilmuan, 

dan lain sebagainya.  

Organisasi juga memiliki nilai positif bagi mahasiswa 

karena organisasi dapat menjadi wadah bersosialisasi antar 

mahasiswa dari fakultas satu dengan lainnya, menjadi 



 

tempat pembelajaran dalam melatih mahasiswa lebih 

mandiri. Adapun manfaat dalam mengikuti organisasi itu 

sendiri yaitu, mahasiswa dapat melatih diri untuk menjadi 

seorang pemimpin, menambah wawasan, mengasah 

kemampuan bersosialisasi, meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi, dan  membentuk pola pikir baik. Untuk 

mendapatkan ilmu, kita dapat mencarinya dimana saja, oleh 

karena itu organisasi juga dapat menjadi wadah atau tempat 

untuk para mencari ilmu, atau sebagai tempat pembelajaran 

dan tempat menerapkannya suatu ilmu itu. Imam Muslim 

dan lainnya meriwayatkan hadist dari Abu Hurairah RA, 

bahwa Rasulullah SAW bersabda
10

, 

 

 

 

Barangsiapa menempuh perjalanan untuk 

mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya 

jalan menuju surga. 

Dalam hadist tersebut menjelaskan bahwasannya, 

Allah akan memudahkan bagi umat-Nya yang berada dalam 

perjalanan mencari ilmu, dan diberikan surga oleh-Nya. 

Dengan demikian dalam mencari ilmu itu bisa didapatkan 

dimana saja, sehingga Ilmu juga dapat dicari di organisasi 

juga karena organisasi adalah tempat pembelajaran dan 

untuk menambah wawasan bagi mahasiswa, di organisasi 

juga dapat menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dalam 

perkuliahan.  

 Meskipun terkadang organisasi mempunyai dampak 

negatif yang menimbulkan kerugian bagi mahasiswa itu 

sendiri seperti, menjadi kurang fokus dalam mengikuti 

pelajaran dikelas, dan jika mahasiswa tidak pandai membagi 

waktu, maka kuiah yang utamanya adalah untuk belajar 

                                                             
10

 Salman Nashif Ad-Dahduh, Buku Pintar Muslim,(Solo,Pustaka 

Arafah,2006) 33 



 

menjadi terbengkalai, dan membuat nilai mahasiswa itu 

menurun karena sibuk dalam berorganisasi.  

Dalam dunia kampus kata „aktivis” sudah tidak asing 

lagi di telinga bahkan menjadi topik utama dalam setiap 

pembicaraan. Selama ini banyak kasus yang sudah melekat 

pada diri seorang aktivis, mulai kegagalan dalam 

perkuliahan seperti gagal menempuh suatu mata kuliah 

tertentu, indeks prestasi yang rendah dan keterlambatan 

didalam kelulusan akademik. 

Nilai atau prestasi akademis mahasiswa yang dalam 

kegiatan perkuliahan tentu menjadi suatu bahan 

pertimbangan untuk menjadikan mahasiswa terlibat aktif 

dalam kegiatan berorganisasi.  

Keberhasilan prestasi akademik ataupun prestasi belajar 

mahasiswa ditunjukan dengan indeks prestasi atau biasa 

disebut IP yang umumnya diperoleh melalui proses selama 

kuliah, selama periode tertentu dan diukur dengan tugas-

tugas yang diberikan oleh dosen, ujian tengah semester, 

ujian akhir semester, partisipaasi dan keaktifan dikelas dan 

lain sebagainya.  

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang diharapkan dapat merealisasikan dan 

mewujudkan suatu tujuan pendidikan nasional. Perguruan 

tinggi juga diharapkan dapat menunjang peningkatan 

kualitas kemampuan intelektual dan kemampuan sikap. 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

lampung memiliki 4 jurusan. Jurusan yang ada di fakultas 

Syariah yaitu jurusan Siyasah, Ahwalul Al  Syakhsiah, 

Muamalah dan Ilmu Hukum. Mahasiswa fakultas Syariah 

ada juga yang mengikuti berbagai macam organisasi 

mahasiswa yang berada dilingkungan Universitas Islam 

Negeri Raden Intan. Mengingat Mahasiswa di fakultas 

Syariah banyak yang aktif berorganisasi di lingkungan 

kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 

yang menyebabkan penulis ingin meneliti, apakah ada 

pengaruh terhadap prestasi akademiknya.  



 

mahasiswa yang aktif dalam organisasi akan 

menganggap dirinya lebih baik karena di samping belajar 

mengenai teori, mereka juga belajar bersosialisasi dan 

menerapkan ilmu yang dipelajari dalam perkuliahan. 

Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Keaktifan 

Berorganisasi terhadap Prestasi Akademik Dalam 

Pandangan Hukum Islam”. 

 

D. Rumusan Masalah  

 Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini 

adalah : 

1. Apakah ada pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 

prestasi akademik  ? 

2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam pengaruh 

keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik ? 

 

E. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian adalah jawaban yang bersifat 

sementara terhadap masalah penelitian yang belum dibuktikan 

kebenarannya, sehingga harus diuji secara empiris, dan hipotesis 

sendiri masih bersifat sementara dan masih diuji 

kebenarannya
11

.  Sedangkan menurut Sutrisno Hadi bahwa 

: “ Hipotesis adalah dugaan yang mungin benar atau mungkin 

salah. Ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-

fakta membenarkan”.
12

 Dengan demikian hipotesis yang dapat 

diungkapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah: “Bahwa 

adanya pengaruh  negatif antara keaktifan beroganisasi dengan 

prestasi akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung.” 
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F. Tujuan Penelitian dan Kegunaan penelitian 

1. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini 

adalah : 

a. Mengetahui aktifitas organisasi mahasiswa di fakutas 

syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung 

b. Mengetahui prestasi akademik yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang mengikuti organisasi . 

2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah : 

a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai berbagi ilmu 

pengetahuan kepada para pembaca untuk mengetahui 

pengaruh dari berorganisasi terhadap prestasi 

akademik dalam pandangan hukum islam. 

b. Kegunaan praktis yaitu unutuk memperluas wawasan 

bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir 

semester dalam menyelesaikan studi di Fakultas 

Syariah. 

 

G. Metode penelitian 

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan 

karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta 

mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan 

beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai 

dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif. 

Hal ini di maksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan 

syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat 

tersebut terdapat didalam metode sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan ( field research), yaitu peneitian dengan 

karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 

belakang kondisi saat ini dari subjek yang diteliti 

sserta interaksinya dengan lingkungan.
13

 Peneitian 

ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber 

dari lokasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
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Raden Intan Lampung. Elain penelitian lapangan, 

juga didukung dengan penelitian pustaka (library 

research) yang betujuan untuk mengumpulkan data 

atau informasi. Penelitian yang dilakukan dilapangan 

langsung atau pada responden.
14

 Dalam penelitian ini 

dilakukan di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung dan mahasiswa fakultas syariah periode 

2013 dan 2014 yang menjadi respondennya. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode penyebaran kuesioner (angket) 

kepada responden. 

2.  Sifat penelitian 

Penelitian yang digunakan dalam penulisan 

skripsi ini bersifat deskriptif (menggambarkan), yaitu 

penelitian yang menuturkan dan menguraikan data 

yang telah ada. Data yang diuraikan dalam penelitian 

ini adalah data indeks pretasi dari mahasiswa yang 

menjadi responden.  

Data-data yang didapat diambil sebagai 

rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis 

untuk menunjang dalam pembahasan. Bentuk 

penelitian deskriptif yang digunakan yaitu studi 

analisis kritis, yaitu peneliti yang berusaha mencari 

pemecahan melalui analisa tentang pengaruh 

Keaktifan Berorganisasi terhadap Prestasi Akademik 

dalam Pandangan Hukum Islam.
15

 

3. Sumber data  

Karena jenis ini termasuk penelitian lapangan 

(Field research) maka data utama diperoleh dari 

sumber aslinya langsung, atau dari para responden 

yaitu Mahasiswa yang mengikuti organisasi.  Sumber 

data yang dipakai oleh penulis yaitu data yang 
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diperoleh dari dokumentasi yang mana didapatkan  di 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung. 

a. Data premier 

 Data primer adalah suatu data yang diperoleh dari 

sumber aslinya secara langsung.
16

 Data ini diperoleh 

dari lapangan berupa tabel  yang ada kaitannya  

dengan penelitian ini. Data dalam penilitian ini 

sumber data primer yang digunakan adalah sumber 

aktif yaitu menanyakan langsung dari mahasiswa 

dengan menyebarkan angket (kuisioner) yang 

disebarkan pada mahasiswa dan data yang  berupa 

nilai indeks prestasi mahasiswa fakultas syariah yang 

menjadi responden. 

b. Data sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah kesaksian atau 

data yang tidak berkaitan dengan sumber aslinya.
17

 

Data sekunder dapat berupa melakukan kajian 

pustaka, yang bersumber dari buku-buku, karya 

ilmiah, jurnal, koran, internet, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

Dengan demikian data sekunder adalah sebagai 

data pelengkap yang tidak menutup kemungkinan 

untuk mempergunakan data-data pendukung lainya 

demi kesempurnaan kajian skripsi ini. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai 

tujuan penelitian. Metode pengumpulan data 

menggunakan metode sampling, yang mana metode 

sampling yaitu metode  dengan jalan mencatat 

sebagian kecil dari populasi atau dengan kata lain 
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mencacat sampelnya saja.
18

 dan disini penulis 

memakai teknik sampling  probality. Untuk 

memperoleh data tersebut, teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Pengamatan dan pencatatan fenomena–fenomena 

yang diselidiki
19

 Dengan hasil observasi ini, 

dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam 

memetakan pertanyaan-pertanyaan (kuesioner) yang 

akan disebarkan kepada sejumlah responden. 

b. Dokumentasi  

Yaitu pengumpulan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode 

ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti 

monograf, catatan, nilai nilai indeks pestasi serta 

buku-buku yang ada
20

. Menurut Arikunto, metode 

dokumentasi adalah “ mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, 

agenda dan sebagainya.
21

 

Dokumetasi yang digunakan peneliti terkait 

pokok masalah yang diambil. Teknik dokumentasi 

yang digunakan dalam penilitian ini berupa data-data 

dari indeks prestasi kumulatif mahasiswa yang 

menjadi responden.  

c.  Daftar pertanyaan/angket (kuesioner) 

Daftar pertanyaan (kuesioner) adalah suatu daftar 

yang berisi pertanyaan pertanyaan tertulis yang 

memerlukan tanggapan baik kesesuaian maupun 
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ketidaksesuaian dari sikap testi.
22

 Angket atau 

kuesioner ini mempunyai tujuan khusus yang 

memungkinkan seorang analis untuk mengumpulkan 

data dan pendapat dari para responden yang telah 

dipilih. Metode ini dogunakan untuk mengetahui 

tanggapan dari  mahasiswa Fakutas Syariah 

Univesitas Islam Negeri Lampung tentang keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi akademik. Daftar 

pertanyaan ini kemudian akan dibagikan kepada 

responden yang akan mengisinya sesuai dengan 

pendapat mereka. Skala yang digunakan dalam 

mengukur adalah skala Likert. Skala Likert 

merupakan skala yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2010: 134). Pada skala Likert, kuantifikasi dilakukan 

dengan menghitung respon dari pernyataan yang 

telah disusun peneliti memiliki positif dan negative. 

Angket atau kuesioner ini bersifat tertutup dan akan 

digunakan untuk memperoleh data dari variabel 

keaktifan berorganisasi dan prestasi belajar. 

d. Wawancara  

Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah wawancara bebas terpimpin yaitu 

pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah 

yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses 

wawancara berlangsung mengikuti situasi.
23

 

Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data 

tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam 

penelitian ini. Dalam wawancara ini, peneliti 

menggunakan metode wawancara santai (tidak 

terstruktur)  dengan beberapa orang yang memang 
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berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan 

mengenai permasalahan yang peneliti ambil. 

5. Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

 Populasi adalah seluruh data yang 

menjadi perhatian peneliti dalam suatu 

ruanglingkup, dan waktu yang sudah 

ditentukan. Menurut Sugiyono (2014: 119) 

populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya.
24

 

 Handari Nawawi dalam Margono 

mengatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, 

gejala-gelaja, nilai tes, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu di dalam suatu 

penelitian.  

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

populasi merupakan keseluruhan individu 

atau objek yang diteliti dan memiliki 

karakteristik yang sama, berupa usia, jenis 

kelamin, serta tingkat pendidikan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa fakultas syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung diperoleh dari jurusan  Al-Akhwal 

Asy-Syakhsiyah (AS), jurusan Siyasah (SI), 

juusan Muamalah (MU) terdiri dai angkatan 

2013 dan 2014 yang masih terdaftar sebagai 

mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung dengan jumlah populasi 650 

mahasiswa. Yang mana jumlah mahasiswa 
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angkatan 2013 dan 2014 dari jurusan Al-

Akhwal Asy-Syakhsiyah (AS) terdapat 113 

mahasiswa yang aktif dalam perkuliahan, 

jurusan Siyasah (SI) tedapat 247 dan  jurusan 

Muamalah (MU) terdapat 290 mahasiswa 

yang aktif dalam perkuliahan.  

Tabel 1.  Populasi Mahasiswa Fakultas Syariah 

periode 2013 dan 2014 

No. Jurusan Jumlah 

1 Al-Ahwal Al-Syakhsiyah 

 ( hukum keluarga ) 

113 

2 Siyasah 

( hukum tata negara ) 

247 

3 Muamalah 

( hukum ekonomi syariah) 

290 

        Jumlah 650 

    

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung 

 

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari poulasi yang diambil 

dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik 

tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili 

populasi.
25

 Menurut sugiyono, sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut. Sampel dianggap penting untuk mendukung 

penelitian. Penetapan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik simple random 

sampling, yang mana teknik sampling sederhana yang 

dilakukan secara acak tanpa memerhatikan  strata yang 
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ada dalam populasi, sehingga memberikan peluang yang 

sama untuk setiap anggota populasi.
26

 

Merujuk pada pendapat Suharsimi Arikunto 

(2006 : 131) mengemukakan, apabila subjek populasi 

lebih dari 100, maka sampel dapat diambil antara 10% 

samapi 15%.
27

 Dengan demiian maka peneliti 

mengambil jumlah sampel yang dibutuhkan sebagai 

sumber data dalam penelitian adalah 10% x 650, 

diperoleh 65 orang. Dengan demikian terdapat 65 

mahasiswa aktif dalam berorganisasi yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. Jurusan Al-Ahwal Al-

Syakhsiyah (Hukum Keluarga) mahasiswa yang menjadi 

sampel berjumlah 11 orang, jurusan Siyasah (Hukum 

Tata Negara) mahasiswa yang menjadi sampel terdapat 

25 orang, dan pada jurusan Muamalah (Hukum 

Ekonomi) terdpat 29 mahasiswa yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini. Berikut cara perhitungan sampel 

disajkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.  Proporsi Sampel  

No Jurusan Populasi 

Terjangkau 

Perhitungan Jumlah 

Sampel 

Sampel 

Pembula

tan 

1 Al-Ahwal 

Al-Syahsiyah 

 

113 

113 x 65 

650 

 

11.3 

 

 

11 

2 Siyasah  

247 

247 x 65 

650 

 

24.7 

 

25 

3 Muamalah  

290 

290x 65 

650 

 

29 

 

29 

 Jumlah 650  65 65 
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6. Teknik Pengolahan Data  

Pengolahan data adalah suatu proses dalam 

memperoleh data ringkasan dengan menggunakan 

cara-cara atau rumus rumus tertentu. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada 

umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data 

yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan 

data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis 

dan meragukan.
28

 

b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban–

jawaban dari pada responden kedalam kategori-

kategori,
29

 atau memberikan catatan atau tanda 

yang menyatakan jenis sumber data atau urutan 

rumusan masalah. 

c. Rekontruksi data, yaitu menyusun ulang data 

secara teratur berurutan dan sistematis. 

d.  Tabulasi, adalah pekerjaan membuat tabel.
30

 

Yang mana data–data yang didapat disajikan 

dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel tersebut 

dilakukan dengan cara tabulasi langsung karena 

data langsung dipindahkan dari data ke kerangka 

tabel yang telah disiapkan tanpa proses perantara 

lainnya.  

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan 

diolah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu 

memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data 

dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang 

secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan 

yang dapat dipahami, dengan menempatkan data 

secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, 
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sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai hasil dari penelitian. 

7. Analisa Data 

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen 

penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau 

menjawab dari pokok-pokok masalah dalam 

penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk 

mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama 

melakukan penelitian yang nantinya akan 

dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan 

tentang permasalahan yang diteliti. 

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan 

memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan 

menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif 

yaitu suatu analisis  berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode 

deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil 

penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya 

tentang apa yang diperoleh dilapangan, dengan cara 

peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu 

keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada 

untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan 

masalah
31

. 

Menyusun data penelitian akan member 

gambaran secara teratur mengenai langkah-langkah 

analisis dalam statistika deskriptif. Penggunaan teknik 

ini hanya memerlukan daftar ukuran, skor, nilai yang 

dimasukan ke dalam tabel. Dari tabel ini dapat dilihat 

bentuk umum distribusi data seperti harga rata-rata, 

harga tengah, harga minimum, dan maksimum.
32

 Untuk 

teknik analisis data menggunakan teknik analisis 
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deskriptif data, yaitu Data yang berhasil dikumpulkan 

dari lapangan diolah menggunakan tekhnik statistika 

deskriptif data dari masing-masing variabel, baik 

variabel bebas maupun terikat. Analisis data yang 

disajikan dalam distribusi frekuensi meliputi, mean atau 

rata-rata (M), median (Me), modus (Mo) dan standar 

deviasi (SD) dan dilengkapi dengan histrogram. 

Dalam menganalisis, peneliti mula-mula 

mengumpulkan data kuesioner yang telah disebarkan 

kepada responden, kemudian peneliti menghitung satu-

persatu dan mengklasifikasikan kuesioner itu sehingga 

diketahui berapa jumlah persentase yang dihasilkan. 

Setelah itu, peneliti memadukan hasil kuesioner dengan 

wawancara dengan menggunakan analisa kualitatif dan 

dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan 

dengan permasalahan skripsi ini. 

 

 

 

 

  



 

  



 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Mahasiswa dalam Organisasi 

1. Pengertian Organisasi 

Setiap interaksi kelompok manusia dalam mencapai 

sesuatu tujuan selalu dapat dibaca dan di analisa, baik, dari segi 

kegiatan maupun struktur penugasan masing-masing kegiatan 

dalam struktur, dalam ilmu pengetahuan disebut dengan 

organisasi
33

. 

Organisasi adalah peran, aliran aktivitas dan proses (pola 

hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai 

pelaksana tugas yang didisain untuk mencapai tujuan besama
34

. 

James D. Mooney mengemukakan bahwa organisasi adalah 

bentuk setiap perserikatan manuasia untuk pencapaian suatu 

tujuan bersama
35

. Teori serupa juga dikemukakan oleh Michael  

J. Jucius yang menyatakan  istiah “organisasi” disini dipakai 

untuk menunjukan pada suatu kelompok orang yang bekerja 

dalam hubungan yang saling bergantung kearah tujuan atau 

tujuan- tujuan bersama
36

. Menurut Siswanto “Organisasi dapat 

didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi 

dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama”. 

Berdasarkan pendapat Siswanto tersebut, bahwa organisasi 

adalah interaksi antara sekelompok orang yang bekerja sama 

untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya 

 Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, bahwa 

organisasi adalah interaksi antara sekelompok orang yang 

bekerja untuk mencapai tujuan bersama, yang mana tujuan 
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tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Menurut KBBI 

diterangkan bahwa organisasi adalah sekelompok kerjasama 

antara orang –orang yang diadakan untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam bahasa Arab, pengorganisasian diistilahkan 

dengan al-tandhim. Menurut Mahmud Hawary: 

Menjalankan sesuatu sesuai dengan fungsinya, demikian 

juga setiap anggotanya dan merupakan ikatan dari perorangan 

terhadap yang lain, guna melakukan kesatuan tindakan yang 

tepat, menuju suksesnya fungsi masing-masing.
37

 

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa setiap 

organisasi adalah suatu wadah atau setiap bentuk perserikatan 

kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Dengan 

demikian organisasi mempunyai unsur dasar yaitu sekelompok 

orang, kerjasama, dan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Unsur tersebut  sejalan dengan Sills, Mandara berpendapat 

bahwa organisasi adalah suatu sistem hubungan kerjsama 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan
38

. Organisasi harus 

memiliki: 

1. Sejumlah orang 

2. Tujuan bersama 

3. Interaksi yang selalu dapat diukur atau diterangkakn 

menurut struktur tertentu 

4. Setiap orang dalam berorganisasi mempunyai tujuan 

pribadi, dan 

5. Interaksi selalu diarahkan untuk mencapai tujuan 

bersama. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa organisasi 

merupakan suatu proses intraksi dan sarana untuk melakukan 

kerjasama sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan 
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bersama. Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi 

orang dan menjadi sebuah wadah silahtuhrahmi untuk 

melakukan sebuah tujuan yang sama.  

Menurut Paryati Sudarman tentang organisasi yang 

diikuti oleh mahasiswa atau yang biasa disebut dengan ormawa 

atau organisasi kemahasiswaan berpendapat, “Organisasi 

mahasiswa sebagai wadah pengembangan kegiatan 

ekstrakurikuler mahasiswa di perguruan tinggi yang meliputi 

pengembangan penalaran, keilmuan, minat, bakat dan 

kegemaran mahasiswa itu sendiri”. Hal ini dikuatkan oleh 

Kepmendikbud RI no. 155/U/1998 tentang Pedoman Umum 

Organisasi Kemahasiswaan di perguruan tinggi, bahwa: 

“Organisasi kemahasiswaan intra-perguruan tinggi adalah 

wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiaan serta 

integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan 

tinggi.” 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 

kegiatan organisasi mahasiswa meliputi pengembangan 

penalaran, keilmuan, minat, bakat dan kegemaran yang bisa 

diikuti oleh mahasiswa di lingkungan kampus yang bertujuan 

untuk memperluas wawasan, ilmu dan pengetahuan serta 

membentuk kepribadian mahasiswa. 

Dengan demikian, dari berbagai penjelasan tersebut, 

dapat diambil kesimpulan bahwa keaktifan mahasiswa dalam 

berorganisasi yaitu mahasiswa yang secara aktif 

menggabungkan diri ke dalam suatu kelompok atau organisasi 

tertentu untuk melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan 

organisasi, menyalurkan bakat, memperluas wawasan dan 

membentuk kepribadian mahasiswa seutuhnya.  Setelah semua 

itu telah didapatkan oleh mahasiswa, diharapkan dapat memberi 

dampak baik terhadap pretasi belajarnya ataupun akademiknya, 

sehingga kegiatan organisasi tidak menjadi faktor penghambat 

dalam perkuliahan dan prestasi belajar nya. 

 



 

2. Teori Organisasi 

a. Teori Klasik  

Teori organisasi klasik disebut juga dengan teori 

organisasi tradisional, teori organisasi spesialisasi, teori 

formalisma dan teori struktur (the structure theory 

organization).
39

 Teori klasik ini sangat memperhatikan 

pembagian kerja, spesialisai dan standar dalam 

mendesain organisasi, sehingga organisasi yang dibentuk 

dapat efektif dan efesien untuk mencapai tujuan. Pokok 

utama dari teori ini, adalah konsep spesialis tugas, 

efisiensi hanya dapat dicapai melalui perincian unsur- 

unsur operasi.
40

 Alasan yang mendukung konsep ini 

cukup kuat, karena kita mengakui bahwa tingkat 

efesiensi adalah satu-satunya atau sekurang-kurangnya 

merupakan kriteria utama untuk menentukan 

keberhasilan organisasi.
41

 Teori klasik muncul sebagai 

akibat dari usaha yang ditempuh untuk meningkatkan 

efesiensi dan efektivitas organisasi dengan menentukan 

prinsip-prinsip yang dapat dipergunakan sebagai 

pedoman bagi para manajer dalam melaksakan tugas. 

Prinsip–prinsip ini merupakan prinsip umum yang dapat 

diterapkan pada setiap organisasi apapun sehingga 

merupakan bersifat universal. Prinsip organisasi 

organisasi tersebut  dapat diuraikakan sebagai berikut: 

1) Prinsip penetapan tujuan yang jelas. Dengan 

penetapan tujuan yang jelas organisasi akan bergerak 

kearah sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu 

penetapan tujuan yang jelas merupakan dasar 

daripada organisasi untuk bergerak. 

2) Prinsip kesatuan perintah (the principle of unity of 

command). Dengan adanya kesatuan perintah maka 

para bawahan akan lebih jelas dari siapa mereka 
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menerima perintah, instruksi dan bimbingan. Dengan 

adanya kesatuan perintah maka para bawahan akan 

merasa aman karena ada kepastian dalam 

melaksanakan tugasnya. 

3) Prinsip keseimbangan. Didalam organisasi 

pemakaian prinsip-prinsi atau teknik–teknik  harus 

seimbang dengan memperhatikan efesiensi dan 

efektivitas yang menyeluruh dari orgnisasi dalam 

menghadapi tujuan–tujuan organisasi. 

4) Prinsip pendistribusian pekerjaan (the principle of 

distribution of work). Prinsip pembagian pekerjaan 

adalah menuju kearah spesialisasi. dalam batas-batas 

tertentu spesialisasi merupakan cara yang tepat untuk 

memanfaatkan para anggota organisasi baik secara 

individual maupun kelompok. 

5) Prinsip deprtementasi (the principle of 

departementation). Dalam setiap organisasi, 

pekerjaan harus dikelompokkan dalam suatu 

kelompok yang dinamakan fungsi. Pengelompokan 

pekerjaan atas fungsi merupakan dasar daripada 

penyusunan organisasi. 

6) Prinsip koordinasi (the principle of coordination). 

Yang pada prinsipnya menghendaki bahwa dalam 

berorganisasi harus ada keselarasan dan keserasian 

aktivitas antara anggota organisasi dengan 

pemimpinan. 

 

b. Teori Birokrasi  

Birokrasi sebenarnya merupakan inti dari pada 

setiap organisasi modern, karena tanpa adanya birokrasi 

yang baik dan kuat, organisasi tidak dapat berjalan. 

Untuk membedakan birokrasi dalam arti negatif dengan 

birokrasi dalam arti netral, dipergunakan  istilah 

birokratis atau ada yang mengatakan birokratisme untuk 

birokrasi dalam arti negatif, dan istilah birokrasi untuk 

pengertian birokrasi dalam arti sebenarnya ( dalam arti 

netral ). Oleh karena itu disini digunakan istilah teori 

organisasi birokrasi, bukan teori organisasi birokratis 



 

seperti yang dikatakan oleh Gibson, Ivan Cevich dan 

Donnelly. 

Pada dasarnya teori organisasi birokrasi 

menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, organisasi 

harus menjalankan strategi sebagai berikut: 

1) Pembagian dan penugasan pekerjaan secara 

khusus sehingga para pemegang pekerjaan 

dapat menjadi ahli dalam pekerjaan masing-

masing. Strategi ini dikenal sebagai prinsip 

spesialisasi. 

2)  Setiap anggota hanya bertanggung jawab 

secara langsung kepada seorang atasan. 

Wewenang dilimpahkan melalui saluran 

hirarki sehingga menciptakan suatu rantai 

komando. Strategi ini dikenal dengan prinsip 

rantai komando atau prinsip hirarki. 

3) Tiap-tiap tugas dan pekerjaan dalam 

berorganisasi dilaksanakan menurut suatu 

sistem tertentu berdasarkan kepada data 

peraturan yang abstrak. Berdasarkan kepada 

tata aturan yang abstrak itu diperoleh 

keseragaman dan koordinasi dari setiap tugas 

dan pekerjaan yang berbeda-beda. Strategi 

demikian dikenal dengan prinsip uniformitas. 

 

c. Teori Organisasi Perilaku 

Teori organisasi perilaku atau The Behaviour 

Theory of Organization adalah suatu teori yang 

memandang organisasi dari segi perilaku anggota 

organisasi. Perilaku itu pada awal mulanya berorientasi 

pada diri sendiri, akan tetapi pada dasarnya manusia 

tidak dapat hidup sendiri, selalu hidup dalam kelompok, 

perilaku mereka berkembang menjadi apa yang 

dinamakan perilaku organisasi (behavior organization). 

Dengan demikian menurut teori ini masalah utama yang 

dihadapi organisasi adalah bagaimana mengarahkan para 

anggota untuk berpikir, bersikap, bertingkah laku atau 

berperilaku sebagai manusia organisasi yang baik. 



 

 Yang dimaksud dengan perilaku dapat berupa 

sikap, tindakan atau tingkahlaku. Perilaku dapat dibagi 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Perilaku Formal, merupakan akibat dari hubungan 

formal yang berlangsung didalam organisasi. 

Hubungan formal adalah keseluruhan hubungan yang 

dilakukan secara resmi yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas  pekerjaan organisasi. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan perilaku formal 

adalah segenap sikap, perbuatan, tindakan, atau 

tingkah laku yang dilakukan secara formal atau resmi 

yang sepenuhnya berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas perkerjaan suatu tujuan organisasi 

2) Perilaku Informal, merupakan akibat daripada 

hubungan informal yang timbul di dalam organisasi. 

Yang dimakssud dengan hubungan informal adalah 

jalinan hubungan pribadi yang tidak terikat oleh 

berbagai ketentuan atau aturan resmi organisasi. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan perilaku 

informal adalah sikap, perbuatan, tindakan dan 

tingkahlaku yang tidak terikat dengan ketentuan-

ketentuan atau aturan–aturan resmi organisasi. 

3) Perilaku Non-formal, merupakan akibat adanya 

hubungan non-formal, yang dimaksud dengan 

hubungan non-formal adalah hubungan antara yang 

bersifat resmi (terikat aturan–aturan resmi), dengan 

yang bersifat tidak resmi (tidak terikat aturan-aturan 

resmi), antara yang berhubungan dengan pelaksanaan 

tugas pekerjaan dengan hubungan pribadi. Dengan 

demikian perilaku non-formal adalah sikap, 

perbuatan, tindakan dan tingkah laku antara yang 

bersifat resmi dengan yang tidak bersifat resmi, 

antara yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas 

pekerjaan dan tujuan organisasi dengan hubungan 

pribadi. 

 

  



 

d. Teori Kontingensi 

Teori kontingensi  (contingency theory) disebut 

juga teori kemungkinan, teori lingkungan atau teori 

situasi. Setiap organisasi apapun selalu menghadapi 

situasi tertentu. Situasi yang dihadapi setiap organisasi 

berbeda–beda, baik organisasi pemerintahan, organisasi 

niaga, maupun organisasi sosial. Oleh karena itu, teori 

kontingensi berlandaskan pada suatu pemikiran bahwa 

pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan 

lancar apabila pemimpin organisasi mampu 

memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang 

sedang dihadapi.  

Dalam rangka mencari cara yang efektif, 

organisasi seharusnya menghubungkan permintaan 

lingkungan eksternal dengan fungsi-fungsi internalnya. 

Teori kontigensi mempunyai tujuan akhir sebuah 

organisasi dalam beroperasi adalah agar bisa bertahan 

(survive) dan bisa tumbuh (growth) atau disebut juga 

keberlangsungan  (viability). Teori ini juga member 

penekanan pada perlunya memfokuskan pada perubahan. 

Tidak ada satu aturan atau hukum yang member solusi 

terbaik untuk setiap waktu, tempat, semua orang atau 

semua situasi. 

3. Macam–macam Organisasi Mahasiswa 

Kampus sebagai bagian dari lingkungan sosial 

kemasyarakatan menjadi tempat penguatan kapasitas 

intelektual mahasiswa secara ilmiah dan sebagai tempat 

pembentukan moral dan kepribadian mahasiswa melalui 

kegiatan organisasi kemahasiswaan yang ada di dalamnya. 

Berbagai kegiatan kemahsiswaan diselenggarakan dalam 

rangka mendukung terciptanya kepribadian mahasiswa 

seutuhnya. Organisasi kemahasiswaan pergrutuan tinggi 

adalah badan resmi yang beranggtakan mahasiswa dengan 

jabatan tertentu dalam perguruan tinggi. Organisasi 

kemahasiswaan di Indonesia terbagi atas dua kategori, yaitu 

organisasi intrakampus dan ekstrakampus. Organisasi Intra 

kampus adalah organisasi mahasiswa yang memiliki 



 

kedudukan resmi di lingkungan perguruan tinggi dan 

mendapat pendanaan kegiatan kemahasiswaan dari 

pengelola perguruan tinggi. Organisasi Intra Kampus di 

Universiitas Islam Negeri Raden Intan Lampung antara lain 

adalah DEMA untuk tingkat institute dan SEMA untuk 

tingkat fakultas.
42

   

 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung juga 

menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan sebagai wadah 

bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan minat, bakat dan 

kegemarannya di bidang masing-masing. Organisasi 

kemahasiswaan yang ada di Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, terdiri dari organisasi mahasiswa yang 

meliputi, MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), 

BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), DEMA (Dewan 

Mahasiswa), HMI (Hipunan Mahasiswa Islam), PMII 

(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), IMM (Ikatan 

Mahasiswa Muhammadiyah), KAMMI (Kesatuan Aksi 

Mahasiswa Indonesia). Selain itu juga terdapat berbagai 

macam unit kegiatan mahasiswa (UKM) diantaranya, UKM-

Bahasa Asing, Bapinda, Blitz, PMR, Menwa, Hamas, 

Pramuka, Maharipal, Kopma, Ori, dan  Pencak silat. 

 

4. Manfaat Organisasi 

Organisasi merupakan kegiatan yang tidak wajib 

atau pilihan yang penting untuk diikuti oleh mahasiswa 

selama studinya sehingga melengkapai hasil belajar 

secara utuh.  Dengan mengikuti kegiatan organisasi akan 

memperoleh manfaat sebagai berikut.
43

 

a. Melatih bekerja sama dalam bentuk tim kerja multi 

disiplin. 
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b. Membina sikap mandiri, percaya diri, disiplin dan 

bertanggungjawab. 

c. Melatih berorganisasi. 

d. Melatih berkomunikasi dan menyatakan pendapat di 

muka umum. 

e. Membina dan mengembangkan minat bakat. 

f. Menambah wawasan. 

g. Meningkatkan rasa kepedulian dan kepekaan pada 

masyarakat dan lingkungan mahasiswa. 

h. Membina kemampuan kritis, produktif, kreatif dan 

inovatif. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

dengan mengikuti kegiatan organisasi mahasiswa akan 

memperoleh banyak manfaat antara lain melatih kerja sama, 

menambah wawasan dan membina  kepercayaan diri untuk 

tampil di depan umum. Selain itu mahasiswa juga dapat 

memperoleh wawasan yang luas sehingga mampu 

mengimbangin  pelajaran didalam kelas.  

 

B. Organisasi dalam Pandangan Hukum Islam 

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya 

untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan 

rapi. Hal ini dinyatakan pada ucapan Ali bin Abi Thalib 

yaitu, “ Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan 

rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yng lebih terorganisir 

dengan rapi”. 

Berdasarkan perkataan Ali, dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian sangatlah penting, bahkan kebatilan dapat 

mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir. Oleh 

karna itu kesungguhan dan keseriusan mengorganisasi  suatu 

kegiatan menjadi perbuatan mendasar bagi organisasi.  

Organisasi dalam pandangan hukum Islam bukan 

semata-mata sebagai wadah, melainkan lebih menekankan 

pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. 

Yang mana dalam sebuah organisasi tentu ada pemimpin 

dan bawahan. Organisasi juga sebagai tempat untuk 

melaksanakan aktivitas dakwah, dan sebagai tempat untuk 



 

menyebarkan ilmu agama Islam. Dalam Islam, organisasi 

merupakan suatu kebutuhan. Organisasi berarti kerja 

bersama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai 

wadah. Pengertian organisasi itu ada dua, yaitu pertama, 

organisasi sebagai wadah atau tempat, dan kedua, pengertian 

organisasi sebagai proses yang dilakukan bersama-sama, 

dengan landasan yang sama, tujuan yang sama, dan juga 

dengan cara-cara yang sama. Organisasi sendiri dalam Islam 

dimanfaatkan untuk wadah atau tempat buat berdakwah dan 

menyebarkan agama islam. Dengan demikian organisasi 

dalam islam mempunyai unsur dasar yaitu, adanya tempat, 

adanya pemimpin dan yang dipimpin, dan adanya tujuan 

yang jelas.  

Unsur adanya tempat diperlukan dalam berorganisasi 

karena tempat adalah suatu hal yang wajib ada untuk 

melaksanakan aktivitas Dakwah. Menentukan satu markas atau 

tempat berkumpul para du‟at juga dicontohkan oleh Rasulullah 

Shallallahu „alaihi wasallam yang telah menjadikan rumah 

Arqam ibnu Abil Arqam sebagai pusat kegiatan dakwahnya. 

Dirumah itulah, Rasulullah menyeru kepada Manusia agar 

Masuk Islam, sehingga banyak kaum yang hadir pada 

pertemuan-pertemuan di Darul Arqam itu yang kemudian masuk 

Islam. Begitu juga dengan unsur adanya pemimpin dan adanya 

yang di pimpin, unsur ini menyatakan adanya beberapa orang 

atau kelompok dalam organisasi. Sebuah organisasi yang baik 

dengan kepemimpinan yang baik, harus diyakini dengan nilai-

nilai yang islami.
44

 Bagaimanapun, sebuah organisasi akan sehat 

jika dikembangkan dengan nilai-nilai yang bersumber dari 

agama.  Pemimpin yang dimaksud disini adalah pemimpin yang 

baik, selain harus menjalankan organisasi sesuai tujuan yang 

direncanakan, juga harus menyejahterakan yang dipimpinnya, 

serta mampu memimpin kelompok atau anggota nya dalam 

mengatur dengan baik dan bertanggung jawab atas apa yang 

diperbuat oleh pemimpin dalam memimpin kelompok atau 
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anggota nya di dalam organisasi tersebut, seperti yang dijelaskan 

pada surat Yunus ayat 14 yang berbunyi : 

                       

Artinya :  

 “kemudian kami jadikan kamu sebgai khalifah 

(pengganti ) di bumi ini sesudah mereka untuk kami 

perhatikan bagaimana kamu berbuat” (Q.S. 10 Yunus 

14).
45

 

Dengan demikian dalam surat ini menjelaskan 

bahwasannya manusia diserahi tugas dan jabatan khalifah. 

Kemampuan bertugas ini adalah suatu anugerah Allah dan 

sekaligus suatu amanat yang dibimbing dengan suatu ajaran, 

yang pelaksanaanya merupakan tanggung jawab manusia yang 

bernama khalifah tersebut atau seorang pemimpin.
46

 

Memimpin berarti mengambil peran secara aktif untuk 

mempengaruhi dirinya sendiri dan memberikan inspirasi teladan 

bagi orang lain. Dan seorang pemimpin sudah dilatih untuk 

berpikir kritis analitis karena dia sadar bahwa seluruh hidupnya 

akan dimintai pertanggung jawabannya dihadapan Allah
47

, 

sebagaimana firmannya,  
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Artinya : 

 “ Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak 

kamu ketahui. Karena pendengaran, pengllihatan, dan 

hati nurani, semua itu akan dipertanggung jawabkan. ( 

Q.S.Al-Isra‟ :36)
48

 

Untuk mengasah kepemimipinya itu, kiranya mereka, 

khususnya para pemuda, didorong untuk belajar aktif 

berorganisasi. Apakah dalam bentuk kepramukaan atau menjadi 

aktivis remaja atau pemuda masjid atau organisasi 

kemahasiswaan. Pada saat Rasullah berusia dua puluh tahun, 

beliau sudah ikut aktif dalalm kehidupan kemasyarakatan 

dengan ikut dengan ikut anggota Hilful Fudhul, sebuah 

organisasi masyarakat mekah untuk menjaga masyarakat dai 

penyerangan musuh atau tindakan penganiayaan dan kesewang-

wenangan.
49

 Dan unsur yang terakhir yaitu unsur adanya tujuan 

yang jelas,  tujuan bersama dalam mencapai apa yang 

diharapkan. Tujuan merupakan titik akhir tentang apa yang 

harus dikerjakan. Tujuan juga menggambarkan kebijakan 

(policy), strategi, dan peraturan-peraturan (regulation), yang 

telah ditetapkan. Dalam surat As-Shaff ayat 4 : 

                             

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang yang 

berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur 

seakan-akan mereka seperti suatu bangunan   yang 

tersusun kokoh( Q.S.As-Shaff :4).
50

 

 

Disurat ini penulis mengidentifikasikan kata ( shaff ) 

ini dengan organisasi. Jadi organisasi menurut analisis kata 

ini adalah suatu perkumpulan atau jamaah yang mempunyai 

sistem teratur dan tertib untuk mencapai tujuan bersama. 
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Prinsip Pengorganisasian Agar suatu organisasi dapat 

berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka 

diperlukan sejumlah prinsip sebagai pedoman pelaksanaan. 

Terdapat prinsip organisasi yang dinilai penting yaitu
51

 

perumusan tujuan, kesatuan arah, pendelegasian wewenang 

dan tanggungjawab serta rentang manajemen. 

Prinsip pertama perumusan tujuan yaitu Organisasi 

haruslah memiliki tujaun yang jelas sebagai dasar 

pendiriannya. Tujuan yang jelas akan memberikan pedoman 

yang mantap bagi setiap anggotanya, terutama dalam 

menentukan aktivitas-aktivitas managerial beserta tanggung 

jawabnya. Prinsip kedua kesatuan arah, Setiap organisasi 

akan memiliki pemimpin dan yang dipimpin. Secara 

struktural, yang dipimpin hanya menerima perintah dari 

pimpinannya dan hanya bertanggungjawab kepada 

pemimpinnya. Kesatuan pemerintah yang bermula sebagai 

penjabaran kesatuan visi organisasi guna mewujudkan 

tujuan organisasi.
52

 Prinsip ketiga yaitu pendelegasian 

wewenang dan tanggung jawab, Hal ini dimaksudkan agar 

setiap bagian dapat menjalankan segala aktivitas dan dapat 

dituntut tanggungjawabnya. Dalam penerapan prinsip ini 

perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara kewenangan 

dan tanggungjawab. Keseimbangan ini akan mewujudkan 

mekanisme kerja yang sehat. Pada gilirannya, pendelegasian 

wewenang juga akan memotivasi untuk lebih percaya diri, 

bekerja lebih baik, kreatif, dan bertanggung jawab. Prinsip 

keempat yaitu prinsip rentang manajemen, yang mana dilihat 

dari  efektifitas dan efisiensi pengendalian langsung 

dipengaruhi oleh rentang manajemen. 

Manfaat serta konsep-konsep dalam berorganisasi. 

Telah ada pada masa Rasulullah SAW yang mana 

Rasulullah menekankan saat berdakwah di Madinah, saat 

surat Ash-Shaff diturunkan. Dimana, pengokohan organisasi 
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dan kejamaahan adalah fokus utama dakwah Rasulullah 

SAW di Madinah, berbeda dengan fokus dakwah Rasulullah 

SAW ketika di Mekkah yang fokus pada pengokohan aqidah 

dan ruhiyah ummat Islam masa itu. Dalam surat ini, 

terdapat lima konsep besar yang harus ada untuk 

mewujudkan organisasi yang kokoh.Yaitu, kesesuaian 

konsep dan pelaksanaan dalam organisasi, soliditas tim, 

ketepatan mengukur dan mengetahui kekuatan dan 

tantangan, konsep kesungguhan dalam bekerja dan berjuang, 

serta memiliki kader yang militan (kader yang solid). 

C. Prestasi Akademik 

Pendapat bahwa belajar sebagai aktivitas yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, ternyata bukan 

hanya sebagai pendapat dari hasil renungan manusia semata. 

Ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia juga 

menganjurkan manusia untuk selalu melakukan kegiatan 

belajar. Walaupun tidak ada ajaran agama yang secara detail 

membahas tentang belajar, namun setiap ajaran agama baik 

secara eksplisit maupun implisit telah menyinggung bahwa 

belajar adalah aktivitas yang dapat memberikan kebaikan 

kepada manusia. 

 Aktivitas belajar sangat terkait dengan proses pencarian 

ilmu. Islam sangat menekankan terhadap pentingnya ilmu. 

Al-qur‟an dan Al-sunnah mengajak kaum muslimin untuk 

mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan, serta 

menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada 

derajat yang tinggi, seperti yang di sebutkan dalam surat Al-

Mujadalah ayat 11: 

                       

                         

                          

  



 

Artinya : 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila 

dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam 

majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila 

dikatakan, "Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya 

Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang 

beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu 

kerjakan. (Q.S. 58 Al –Mujadalah 11) 

1. Pengertian Prestasi Akademik dan Pencapaian 

Prestasi 

Istilah prestasi akademik terdiri dari dua suka kata, yaitu 

prestasi dan akademik. Yang mana antara prestasi dan 

akademik mempunyai arti yang berbeda pula. Prestasi 

berasal dari bahasa Belanda prestatie yang artinya hasil 

usaha. Sedangkan istilah prestasi di dalam Kamus Ilmiah 

Populer didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai.
53

 

Prestasi tidak akan pernah dihasilkan tanpa suatu usaha baik 

berupa pengetahuan maupun berupa keterampilan. Prestasi 

menyatakan hasil yang telah dicapai, dilakukan, dikerjakan, 

dan sebagainya, dengan hasil yang menyenangkan hati dan 

diperoleh dengan jalan keuletan kerja. Sedangkan akademik 

merupakan segala hal yang berkaitan dengan keilmuan dan 

tidak praktis.
54

 

Semua yang ada di dunia ini sudah tergambarkan lewat 

Al-Quran. Seperti prestasi belajar yang kita ketahui terdapat 

di dalam Al-Quran meskipun tidak secara terang-terangan 

dijelaskannya. Hal ini dapat dipahami dari ayat-ayat berikut 

ini: 
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Artinya : 

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya 

(ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya” (Q.S. At- Taubah 122)
55

 

 

Dari ayat tersebut merupakan isyarat tentang wajibnya 

pendalaman agama dan bersedia mengajarkan ditempat-

tempat pemukiman serta memahamkan agama kepada orang 

lain, orang –orang yang mendalami agama itu karena ingin 

membimbing kaum nya, mengajari mereka dan memberi 

peringatan kepada mereka akibat kebodohan dan tidak 

mengamalkan apa yang mereka tidak ketahui.  Sebagian dari 

kaum muslimin harus ada yang bertekun menuntut ilmu 

pengetahuan dan mendalami ilmu-ilmu agama, agar mereka 

kemudian dapat menyebarkan ilmu serta menjalankan 

dakwah lebih baik.  

Chaplin mengatakan prestasi akademik dalam bidang 

pendidikan akademik, merupakan satu tingkat khusus 

perolehan atau hasil keahlian karya akademik yang dinilai 

oleh guru-guru, lewat les yang dibakukan, atau lewat 

kombinasi kedua hal tersebut. Menurut Winkel prestasi 

akademik adalah proses belajar yang dialami siswa untuk 

mengahasilkan perubahan dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, daya analisis, dan evaluasi. Prestasi 

akademik adalah istilah untuk menunjukkan suatu 
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pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan, karena 

suatu usaha belajar yang telah dilakukan oleh seseorang 

secara optimal. 

Prestasi akademik dapat dianggap sebagai menguasai 

mata kuliah yang telah ditentukan oleh kampus. Prestasi 

akademik diartikan sebagai kemampuan maksimal seseorang 

di kelas ataupun kampus yang sesuai dengan kemampuan, 

bakat, minat seseorang sehingga peserta didik mampu 

melakukannya dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

prestasi akademik adalah perubahan dalam hal kecakapan 

tingkah laku, ataupun kemampuan yang dapat bertambah 

selama beberapa waku dan tidak disebabkan karena proses 

pertumbuhan tetapi adanya proses belajar. 

2. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Akademik 

Keberhasilan dalam proses belajar terjadi dilatar 

belakangi oleh adanya sumber atau penyebab yang 

mempengaruhi berlangsungnya proses belajar mengajar itu 

sendiri. Faktor tersebut dapat berupa penghambat maupun 

pendorong pencapaian prestasi. Alex Sobur dan banyak ahli 

lainnya menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar individu dapat berasal dari
56

: 

a. Faktor Endogen 

Faktor endogen atau faktor internal yaitu semua 

faktor yang berada dalam diri individu. Faktor-faktor ini 

meliputi : 

1) Faktor fisik, faktor ini dikelompokkan menjadi 

beberapa kelompok antara lain faktor kesehatan dan 

anak yang mengalami kebutuhan khusus. Keadaan 

fisik yang sehat dan segar serta kuat akan 

menguntungkan dan memberikan hasil belajar yang 

baik. Tetapi keadaan fisik yang kurang baik akan 

berpengaruh pada siswa dalam keadaan belajarnya
57
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2) Faktor psikis, yang termasuk faktor –faktor  psikis  

atau psikologis yang mempengaruhi prestasi belajar 

yaitu : 

(1) Integelensi, faktor ini berkaitan dengan 

Intelligence Quetient (IQ) seseorang.
58

 

Integelensi pada umunya dapat diartikan sebagai 

kemampuan psiko-fisik untuk mereaksi 

rangsangan atau menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dengan cara yang tepat.
59

 Kecerdasan 

intelektual yang tinggi akan mempermudah 

seseorang untuk memahami suatu permasalahan. 

Orang yang memiliki kecerdasan intelektual 

tinggi, pada umumnya memiliki potensi dan 

kesempatan yang lebih besar untuk meraih 

prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan 

dengan mereka yang memiliki kecerdasan 

intelektual biasa-biasa saja. Apalagi bila 

dibandingkan dengan mereka yang tergolong 

memiliki kecerdasan intelektual rendah. 

(2) Perhatian dan Minat, perhatian yang terarah 

dengan baik akan menghasilkan pemahaman dan 

kemampuan yang mantap.
60

 Secara sederhana, 

minat berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap 

sesuatu.
61

 Bagi seorang anak , mempelajari 

sesuatu hal menarik bagi dirinya akan lebih 

mudah diiterima dan dipahami. Dalam hal minat, 

seseorang yang menaruh minat pada suatu bidang 

akan mudah dalam mempelajari bidang tersebut. 

(3) Bakat, secara umum, bakat adalah kemampuan 

potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa yang akan 
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datang. Dengan demikian , sebetulnya setiap 

orang pasti memilki bakat dalam arti berpotensi 

untuk mecapai prestasi sampai ke tingkat tertentu 

sesuai dengan kapasitas masing- masing.
62

  

(4) Motivasi, merupakan keadaan internal organisme 

yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu.
63

 

Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal 

organism baik manusia ataupun hewan yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Dalam 

pengertian ini, motivasi berarti pemasok daya 

(energizer) untuk bertingkah laku secara 

terarah.
64

 Jadi semakin besar motivasi yang 

dimilki oleh seseorang maka dorongan yang 

timbul untuk berprestasi akan semakin besar 

juga, sebaliknya semakin rendah motivasi 

seseorang semakin rendah juga prestasi yang bisa 

diraih. 

b. Faktor Eksogen 

Faktor eksogen dan faktor eksternal yaitu semua faktor 

yang berasal dari luar individu. Menurut Syah 

menjelaskan bahawa faktor faktor eksternal yang 

mempengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor 

lingkungan nonsosial.
65

  

1) Lingkungan sosial 

Faktor–faktor yang termasuk dalam lingkungan 

sosial adalah lingkungan sosial sekolah, lingkungan 

sosial masyarakat, dan lingkungan sosial keluarga. 

2) Lingkungan nonsosial 

Faktor – faktor yang merupakan dalam lingkungan 

nonsosial yaitu lingkungan alamiah yang berupa 

faktor instrumental dan faktor materi pelajaran.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

faktor internal dan faktor eksternal merupakan dua faktor 

yang sangat penting karena kedua faktor tersebut dapat 

menjadi faktor pendukung atau sebaliknya menjadi 

penghambat prestasi akademik. Kedua faktor harus 

berjalan berkesinambungan agar kedua factor dapat 

saling mempengaruhi antar satu dengan yang lain. 

Apabila salah satu faktor tersebut mengalami sebuah 

gangguan maka akan berpengaruh terhadap faktor 

lainnya. Untuk itu sebagai mahasiswa hendaknya dapat 

membagi waktu secara baik antara organisasi dengan 

kuliah agar prestasi  akademik yang diinginkan dapat 

tercapai.  Dari uraian di atas juga dapat diketahui bahwa 

dari beberapa faktor sosial yang salah satunya adalah 

kampus. Maksud dari lingkungan kampus disini bisa 

berupa kondisi di dalam kelas saat perkuliahan (masuk 

kuliah tepat waktu, berpartisipasi dalam kuliah, 

mengerjakan tugas, memahami materi kuliah dan lain 

sebagainya) atau kondisi di luar kelas yang bisa berupa 

komunitas atau keterlibatan aktif mahasiswa dalam 

kegiatan organisasi yang ada di kampus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

BAB III 

PENYAJIAN DATA 

A. Gambaran Umum Fakultas Syariah 

1. Deskripsi Lokasi penelitian 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum IAIN Raden Intan 

Lampung merupakan salah satu dari lima Fakultas dilingkungan 

IAIN Raden Intan Lampung. Keberadaan Fakultas ini 

mempunyai sejarah yang amat panjang sejak didirikan pada 

tahun 1968-hingga saat ini. 

Sejarah berdirinya Fakultas Syari‟ah dan Hukum IAIN Raden 

Intan Lampung yang semulanya Fakultas Syari‟ah IAIN Raden 

Intan Lampung tidak terlepas dari sejarah berdirinya IAIN 

Raden Intan Lampung, yaitu melalui musyawarah Alim Ulama 

Daerah Lampung di Metro sebagai ibukota Lampung Tengah 

ketika itu, dalam rangka membentuk Yayasan Kesejahteraan 

Islam Lampung (YKIL) pada tahun 1963, yang membidangi 

berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). Sehingga 

pada tahun itulah (1963) berdirinya PTAI dengan membuka 2 

(dua) Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari‟ah di 

Lampung di bawah binaan dan santunan YKIL dengan lokasi 

perkantoran dan perkuliahan ditempatkan di aula Fakultas 

Hukum Unsri Jalan Hasanuddin No. 1 Teluk Betung. Setelah 

berjalan beberapa bulan perkuliahan kedua Fakultas tersebut 

dialihkan ke Masjid Jami‟ Lungsir Teluk Betung, yang sekarang 

bernama masjid Jami‟ Al-Furqon. 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum IAIN Raden Intan 

Lampung dinegerikan bersamaan dengan peresmian IAIN 

Raden Intan Tanjung Karang dengan Surat Keputusan (SK) 

Menteri Agama RI Nomor 187 Tahun 1968 tanggal 26 Oktober 

1968 pada masa kepemimpinan Rektor pertama Mukhtar Hasan, 

S.H yang berlokasi di Jalan Raden Fattah Kaliawi Tanjung 

Karang. 



 

Pada saat dinegerikan, Fakultas Syari‟ah IAIN Raden 

Intan Lampung yang saat ini menjadi Fakultas Syari‟ah da 

Hukum berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 187 tahun 1968 

mempunyai dua jurusan, yaitu Jurusan Peradilan Agama (PA) 

dan Jurusan Perdata Pidana Islam (PPI), yang mempunyai tugas 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu Syari‟ah 

dan Hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif). Dengan 

dikeluarkannya SK Menteri Agama No. 187 tahun 1968, maka 

Fakultas Syari‟ah menjadi resmi sebagai salah satu Fakultas 

dilingkungan IAIN Raden Intan Lampung hingga saat ini.
66

 

2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah 

1. Visi 

Fakultas Syari‟ah dan Hukum yang unggul dan 

kompetitif dalam pendidikan, pengkajian, dan 

pengembanggan Hukum Islam dan Ilmu Hukum secara 

integratif-interdisipliner, berwawasan keislaman, 

kemanusiaan dan keindonesiaan, di kawasan regional, 

nasional dan internasional 

2. Misi 

Melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian pada 

masyarakat, dan kerjasama yang relevan dan simbiotif 

dengan berbagai lembaga dalam dan luar negeri. 

 

3. Tujuan  

Menghasilkan sarjana yang beriman, bertaqwa, dan 

berakhlak mulia, yang menguasai hokum islam dan ilmu 

hokum terkait secara integral sehingga siap berkerja 

secara professional di berbagai instansi hukum dan 

lembaga-lembaga yang membutuhkan keahlian hukum. 

Fakultas syariah mempunyai tiga jurusan, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Al-Akhwal asy-Syakhsiyah (Hukum Perdata/Hukum 

Keluarga Islam) 

a. Visi 

Menjadikan Program Studi Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah (Hukum Perdata/Hukum Keluarga 

Islam) sebagai pusat pengkajian, dan 

pengembangan, dan penerapan Hukum 

Perdata/Hukum Keluarga Islam yang inovatif 

terhadap perkembangan sistem hukum yang 

islami dan berdaya saing global. 

b. Misi  

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

yang berbasis ilmu-ilmu Syariah, khususnya 

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum 

Perdata/Hukum Keluarga Islam), baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

2) Melakukan pengkajian ilmu-ilmu Syariah dan 

ilmu Hukum, khususnya Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah (Hukum Perdata/Hukum 

Keluarga Islam) yang berbasis penelitian. 

3) Membina kehidupan masyarakat di bidang 

keagamaan, khususnya bidang Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah (Hukum Perdata/Hukum 

Keluarga Islam). 

4) Menjalin kerjasama yang baik dan 

menguntungkan dengan lembaga-lembaga 

terkait, pemerintah dan swasta, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

c. Tujuan  

1) Menghasilkan sarjana muslim berakhlak 

mulia yang memiliki kompetensi keilmuan 

Syariah di bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 

(Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam). 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu 

mengembangkan dan menerapkan ilmu  

Syariah di bidang Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 



 

(Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam) 

yang berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan sarjana yang mampu berperan 

serta dalam menyelesaikan persoalan yang 

muncul ditengah masyarakat, khususnya 

permasalahan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 

(Hukum Perdata/Hukum Keluarga Islam). 

2. Jinayah dan Siyasah (Hukum Tata Negara) 

a. Visi 

Menjadikan Program Studi Prodi Siyasah 

(Hukum Tata Negara) sebagai pusat pengkajian, 

dan pengembangan, dan penerapan Hukum Tata 

Negara yang inovatif terhadap perkembangan 

sistem hukum yang islami dan berdaya saing 

global. 

b. Misi 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

yang berbasis ilmu-ilmu Syariah, khususnya 

Siyasah (Hukum Tata Negara), baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

2) Melakukan pengkajian ilmu-ilmu Syariah dan 

ilmu Hukum, khususnya Siyasah (Hukum 

Tata Negara) yang berbasis penelitian. 

3) Membina kehidupan masyarakat di bidang 

keagamaan, khususnya bidang Siyasah 

(Hukum Tata Negara). 

4) Menjalin kerjasama yang baik dan 

menguntungkan dengan lembaga-lembaga 

terkait, pemerintah dan swasta, baik dalam 

negeri maupun luar negeri. 

c. Tujuan 

1) Menghasilkan sarjana muslim berakhlak 

mulia yang memiliki kompetensi keilmuan 

Syariah di bidang Siyasah (Hukum Tata 

Negara). 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu 

mengembangkan dan menerapkan ilmu 



 

Syariah di bidang Siyasah (Hukum Tata 

Negara) yang berbasis penelitian. 

3) Menghasilkan sarjana yang mampu berperan 

serta dalam menyelesaikan persoalan yang 

muncul ditengah masyarakat, khususnya 

permasalahan Siyasah (Hukum Tata Negara). 

 

3. Mu‟amalah (Hukum Ekonomi) 

a. Visi 

Menjadikan Program Studi Prodi Muamalah 

(Hukum Ekonomi) sebagai pusat pengkajian, dan 

pengembangan, dan penerapan Hukum Ekonomi 

yang inovatif terhadap perkembangan sistem 

hukum yang islami dan berdaya saing global 

b. Misi 

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

yang berbasis ilmu-ilmu Syariah, khususnya 

Muamalah (Hukum Ekonomi), baik yang 

bersifat teoritis maupun praktis. 

2) Melakukan pengkajian ilmu-ilmu Syariah dan 

ilmu Hukum, khususnya Muamalah (Hukum 

Ekonomi) yang berbasis penelitian. 

3) Membina kehidupan masyarakat di bidang 

keagamaan, khususnya bidang Muamalah 

(Hukum Ekonomi). 

4) Menjalin kerjasama yang baik dan 

menguntungkan dengan lembaga-lembaga 

terkait, pemerintah dan swasta, baik dalam 

negeri maupun luar negeri 

c. Tujuan  

1) Menghasilkan sarjana muslim berakhlak 

mulia yang memiliki kompetensi keilmuan 

Syariah di bidang Muamalah (Hukum 

Ekonomi). 

2) Menghasilkan sarjana yang mampu 

mengembangkan dan menerapkan ilmu 

Syariah di bidang Muamalah (Hukum 

Ekonomi) yang berbasis penelitian. 



 

3) Menghasilkan sarjana yang mampu berperan 

serta dalam menyelesaikan persoalan yang 

muncul ditengah masyarakat, khususnya 

permasalahan Muamalah (Hukum Ekonomi) 

 

B. Karakteristik Responden 

Pada bagian ini akan dibahas mengenai gambaran 

karakteristik reponden yang berdasarkan jenis kelamin dan 

program prodi. Pengumpulan data responden ini dilakukan 

menggunakan teknik simple random sampling,  yang mana 

dilakukan secara acak tanpa memerhatikan strata yang ada 

dalam populasi, sehingga dapat memberikan peluang yang sama 

untuk setiap anggota populasi. Penelitian ini dilakukan pada 

mahasiswa di Fakultas Syariah pada bulan November 2016 

sampai bulan Desember 2016 dengan jumlah populasi 650 

mhasiswa mendapatkan reponden 65 mahasiswa. Meskipun 

banyak masalah-masalah yang ditempuh diapangan, tetapi 

akhirnya peneliti bisa mengumpulkan data dari jumlah sampel 

penelitian ini sebagai berikut. 

1. Jenis Kelamin Responden 

Tabel.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

NO Jenis 

Kelamin 

Jumlah Persentase 

(%) 

1 Laki-laki 36 55 

2 Perempuan 28 45 

 Total 65 100 

Sumber : Data Responden diolah pada tahun 2016 

 Tabel 4. berikut menunjukan bahwa responden 

dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 36 

mahasiswa mendapatkan persentase 55% dan 

responden berjenis kelamin perempuan terdapat 29 

mahasiswi dengan persentase 45%, perbedaan 

jumlah laki-laki dengan perempuan sebesar 10%. 

  



 

2. Prodi Responden 

Tabel.4 Distribusi Responden Berdasarkan Prodi 

No Jurusan Jumlah Persentase 

(%) 

1 Al-Ahwa Al-

Syakhsiyah 

11 17 

2 Siyasah 25 38 

3 Muamalah 29 45 

  65 100 

 Sumber : data primer diolah pada tahun 2016 

 Berdasarkan keterangan dari tabel tersebut dapat 

diketahui bahwa responden dalam penelitian ini 

dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 

mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

sebanyak 65 orang. Adapun penelitian pada 

mahasiswa/mahasiswi Fakultas Syariah terdapat 11 

orang dengan presentase 17% dari jurusan Al-Ahwa 

Al-Syakhsiyah yang menjadi reponden, 25 orang 

atau 38% dari jurusan Siyasah, dan 29 orang dengan 

persentase 45% dari jurusan Muamalah yang menjadi 

responden dalam penelitian ini. 

  



 

C. Struktur Organisasi Fakultas Syariah 
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Dalam struktur organisasi tersebut, setiap pihak memilki 

tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun tugas dan 

tanggungjawab yang harus para karyawan jalankan adalah :  

Keterangan : 

1. Dekan  : Dr. Alamsyah. S.Ag., M.Ag 

2. Wakil Dekan I : Dr. H. Khairuddin, M.H 

3. Wakil Dekan II : Drs. H. Haryanto H, MH 

4. Wakil Dekan III : Drs. H. Chaidir Nasution, MH 

5. Kabag Tata Usaha : Dra. Hj. Siti Maimunah, M.EI 

6. Kasubag Akd. & Kmhs. : Drs. Muhamad Qirom 

7. Kasubag Kepeg, Keu. & Umum  

: Yulistia Devi, S.E.,M.S.Ak 

  

D. Keaktifan Berorganisasi terhadap Prestasi Akademik 
Kegiatan organisasi merupakan suatu wahana bagi 

mahasiswa untuk menyalurkan minat serta bakat yang nantinya 

akan berorientasi  kepada pengabdian masyarakat, penelitian, 

akualisasi diri dan peningkatan kapasitas keilmuan yang 

diselenggarakan oleh pihak institut, fakultas maupun dari 

organisasi kemahasiswaan yang terdaftar. Pada penelitian ini 

mahasiswa Fakultas syariah Univerisitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung angkatan 2013 dan 2014 yang terdaftar aktif 

dalam perkuliahan terdapat 650 mahasiswa, yang mana 

mahasiswa yang aktif dalam organisasi terdapat 140 mahasiswa. 

Jurusan Al-Ahwa Al-Syaksiyah (Hukum Keluarga) mahasiswa 

yang aktif dalam organisasi terdapat 19 mahasiswa, jurusan 

Siyasah (Hukum Tata Negara) mempunyai 67 mahasiswa yang 

aktif berorganisasi dan pada jurusan Muamalah (Hukum 

Ekonomi) terdapat 54 mahasiswa aktif dalam berorganisasi. 

Mahasiswa/mahasiswi yang aktif dalam organisasi pada 

angkatan 2013 terdapat 48 orang, dan mahasisa/mahasiswi 

angkatan 2014 terdapat 92 orang yang aktif dalam organisasi. 

 Mahasiswa yang mengikuti orgaisasi dapat membagi 

waktu antara kuliah dan organisasi nya hal ini dapat 

ditunjungkan dari kecenderung indeks prestasi kumulatif (IPK) 

mahasiswa yang berada diatas 3.10. Dengan mengikuti 



 

oranginasi atau kegiatan kampus mahasiswa dapat lebih aktif 

dalam kelas, dan mampu mengikuti pelajaran yang disampaikan 

dikelas. Mahasiswa yang aktif berorganisasi juga mendapatkan 

pengetahuan baru dari organisasi dan dapat menunjang 

kuliahnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

Dalam deskripsi data penelitian ini, akan disajikan 

informasi data secara stastistik mengenai mean (M), median 

(Me), modus (Mo) dan standar deviasi (SD). Deskripsi data ini 

juga menyajikan distribusi frekuensi, diagram batang, dan 

diagram lingkaran untuk masing–masing variabel penelitian. 

Deskripsi masing–masing variabel dilakukan dengan bantuan 

program SPSS. 

1. Prestasi Akademik Mahasiswa yang Aktif dalam 

Berorganisasi di Fakultas Syariah Angkatan 2013-

2014   

Prestasi akademik mahasiswa adalah hasil yang 

diperoleh mahasiswa selama proses perkuliahan yang 

dilakukan selama periode tertentu, dalam hal ini, prestasi 

akademik mahasiswa ditunjukan dengan IPK. Dalam 

penelitian ini prestasai akademik atau prestasi belajar yang 

dilakukan oleh mahasiswa fakultas syariah di ukur 

berdasarkan jumlah IPK yang diberikan oleh responden 

ketika mengisi angket. 

  Berdasakan data penilitian yang diolah dengan 

menggunakan bantuan SPSS 16 for windows untuk prestasi 

akademik mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi, IPK 

terendah yang dicapai adalah 2.51 dan IPK tertinggi 3.84. 

Dari data tersebut diperoleh harga rata-rata (mean) sebesar 

3.29 nilai tengah (median) sebesar 3.32, modus (mode) 3 

dan standar deviasi sebesar 324. Guna menentukan jumlah 

kelas interval digunakan rumus 1+3.3 log n, dimana n 

adalah jumlah subjek penelitian. Dari perhitungan diketahui 

bahwa n=65 sehingga diperoleh banyak kelas 1+3.3log65 = 

7. Rentang data sebesar 3.84-2.51 = 1.33. Dengan diketahui 

rentang data maka dapat diperoleh panjang kelas interval 

masing masing kelompok yaitu 1.33: 7 = 0.19. 



 

 Distribusi frekuensi variabel prestasi belajar atau prestasi 

akademik mahasiswa  dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 5. Distribusi Frekuensi Prestasi Akademik 

Mahasiswa yang Aktif Berorganisasi pada Fakultas 

Syariah IAIN Raden Intan Lampung 

No Interval Frekuensi Persentase 

(%) 

1 2.51    -    2.70 5 7.7 

2 2.71    -    2.90 5 7.7 

3 2.91    -    3.10 9 13.9 

4 3.11    -    3.30 10 15.5 

5 3.31    -    3.50 19 29.3 

6 3.51    -    3.70 10 15.3 

7 3.71    -    3.90 7 10.6 

 Jumlah  65 100 

  Sumber : data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan diagram 

batang sebagai berikut : 

 
Gambar 3. Diagram Batang Prestasi Akademik Mahasiswa 

yang Aktif Berorganisasi Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

 

 Dari tabel dan diagram batang diatas, prestasi akademik 

mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi pada interval 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

2.51    -    2.702.71    -    2.902.91    -    3.103.11    -    3.303.31    -    3.503.51    -    3.703.71    -    3.90



 

2.51 sampai 2.90 terdapat 10 orang dengan persentase 

15.4%, interval 2.91 sampai 3.10 terdapat 9 orang atau 

13.9%, interval 3.11 sampai 3.30 terdapat 10 orang atau 

15.5%, interval 3.31 sampai 3.30 mempunyai 19 orang 

dengan persentasae 29.3%, kemudian 3.51 sampai 3.70 

terdapat 10 orang atau 15.3%, dan pada interval 3.71 sampai 

3.90 terdapat 7 orang dengan persentase 10.6%. Dengan 

demikian paling banyak terletak pada interval 3.31 sampai 

3.50 dengan proporsi sebanyak 19 orang dengan persentase 

29.3%.  

   Selanjutnya, prestasi akademik digolongkan ke dalam 3 

kategori kencenderungan variable yaitu memuaskan, sangat 

memuaskan dan dengan pujian. Dengan demikian 

klasifikasi kecenderungan variable prestasi akademik dapat 

disajikan dalam tabel berikut ini.  

 

 Tabel 6 . Distribusi kecenderungan variabel prestasi 

akademik. 

IPK Predikat Frekuensi Persentase (%) 

2.00 – 2.75 

2.76 – 3.50 

3.51 – 4.00 

1. Memuaskan 

2. Sangat 

Memuaskan 

3. Dengan Pujian 

6 

44 

15 

9 

68 

23 

 Jumlah  65 100 

  Sumber: data yang diolah 

 Tabel menunjukan bahwa dalam kecenderungan prestasi 

akademik mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi 6 

mahasiswa dalam katagori memuaskan dengan persentase 9%, 

kemudian 44 mahasiswa dalam kategori sangat memuaskan 

dengan persentase 68%, dan 15 mahasiswa dalam kategori 

dengan pujian dengan persentase 23%. Dengan demikian 

mahasiswa yang aktif dalam organisasi paling banyak terletak 

pada predikat sangat memuaskan dengan persentase 68% atau 

44 orang. 



 

  Kecenderungan variabel prestasi akademik mahasiswa 

yang aktif dalam berorganisasi disajikan dalam diagram 

lingkarang (pie chart) berikut ini.   

 

Gambar 4. Diagram Lingkaran Prestasi Akademik 

Mahasiswa yang Aktif Berorganisasi Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Pengaruh Keaktifan Berorganisasi terhadap Prestasi 

Akademik 

Hasil dari data distribusi mahasiswa aktif dalam 

organsasi yang telah diolah, diperoleh data distribusi 

frekuensi indeks prestasi kumulatif (IPK) mahasiswa yang 

aktif dalam berorganisasi paling banyak pada interval 3.31 

sampai 3.50 terdapat 19 orang dengan persentase 29.3%.  

Keaktifan mahasiswa dalam berorganisasi memilki pengaruh 

terhadap prestasi akademik, karena banyaknya mahasiswa 

yang mendapatkan indeks prestasi kumulatif (IPK) 2.76 

sampai 3.50 yang mana mendapat predikat sangat 

memuaskan. Mahasiswa dalam kategori predikat sangat 

memuaskan terdapat 44 orang dengan persentase 68%. 

Dengan demikian pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap 

prestasi akademik mahasiswa fakultas Syariah Univeritas 

9% 
6 

68% 
 

44 

23%  
   15 

memuaskan

Sangat memuaskan

Dengan pujian



 

Islam Negeri  Raden Intan Lampung memiliki pengaruh 

yang bersifat sedang, karena rata–rata mahasiswa/mahasiswi 

fakultas Syariah memilki nilai indeks prestasi 3.29. 

2. Pengaruh Keaktifan Beroganisasi terhadap Prestasi 

Akademik dalam Pandangan Hukum Islam. 

Dalam pandangan Islam berorganisasi adalah 

sebagai tempat sarana untuk melaksanakan ativitas 

dakwah. Tidak hanya sebagai tempat berorganisasi juga   

mengajak untuk melakukan segala seuatu secara 

terorganisasi dengan rapi.  Dengan adanya landasan yang 

sama yaitu tujuan bersama untuk membangun organisasi 

yang baik, maka proses yng dilakukan dengan cara yang 

sama.  

Organisasi berjalan sesuai dengan tujuan 

diperlukan beberapa prinsip sebagai pedoman yang mana 

didalam prinsip tersebut memiliki nilai positif dalam 

membangun organisasi menjadi baik dan menjadikan 

mahasiswa yang mengikuti organisasi memiliki 

tanggungjawab dan dapat memanajemen waktunya 

antara kuliah dan organisasi.  

Mahasiswa fakultas Syariah angkatan 2013 dan 

2014 yang aktif dalam berorganisasi memilki 

kecenderunagn predikat sangat memuaskan dan memiliki 

pengaruh sedang terhadap prestasi akademik yang mana 

mahasiswa/mahasiswi banyak mendapatkan indeks 

prestasi kumulatif (IPK) 3.10 sampai 3.50 . Dengan ini 

pandangan hukum islam terhadap keaktifan 

berorganisasi diperbolehkan mengikuti organisasi, 

dikarenakan mahasiswa telah mampu memanajemen 

waktu antara kuliah dan organisasi, dan  

mahasiswa/mahasiswi dapat bertanggungjawab atas 

kuliahnya sehingga mampu mendapatkan predikat sangat 

memuaskan. 

  



 

C. Pembahasan Hipotesis 

Berdasarkan hasil data penelitian keaktifan mahasiswa 

dalam berorganisasi memiliki IPK tertinggi 3.84 dan IPK 

terendah mendapatkan 2.51, dengan rata-rata 3.29. 

kecenderungan prestasi akademik mahasiswa yang aktif dalam 

berorganisasi memilki nilai interval 3.31 sampai 3.50 dengan 

persentase 29.3%, dan mendapatkan predikat kategori sangat 

memuaskan dengan persentase 68% atau 44 mahasiswa. Oleh 

karna itu hipotesis penelitian yang menyatakan “ bahwa adanya 

pengaruh negative antara keaktifan berorganisasi dengan 

prestasi akademik di Fakutas Syariah Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung” tidak dapat diterima. Karena 

mahasiswa/mahasiswi fakultas Syariah cenderung memilki  nilai 

indeks prestasi kumulatif (IPK) 3.10 sampai 3.50, sehingga 

mendapatkan predikat sangat memuaskan dan memilki pengaruh 

yang bersifat sedang dalam prestasi akademik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwasannya organisasi mahasiswa 

diselenggarakan dalam rangka mendukung terciptanya 

kepribadian mahasiswa seutuhnya. UIN Raden Intan 

Lampung juga menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan 

sebagai wadah bagi mahasiswa yang ingin menyalurkan 

minat, bakat dan kegemarannya di bidang masing –masing. 

Berdasarkan hasil penelitian mahasiswa angkatan 2013-2014 

di fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung yang mengikuti organisasi ada 140 mahasiswa dari 

650 mahasiswa.  

2. Bahwasannya tidak terdapat pengaruh negatif pada keaktifan 

berorganisasi terhadap prestasi akademik mahasiswa. 

Mahasiswa yang aktif dalam berorganisasi memiliki rata-

rata pada indeks prestasi kumulatif sebesar 3.29 dengan 

predikat prestasi sangat memuaskan. Dengan demikian 

pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap prestasi akademik 

mahasiswa fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri  Raden 

Intan Lampung memiliki pengaruh yang bersifat sedang. 

3. Pengaruh Mahasiswa yang aktif dalam organisasi 

mendapatkan nilai prestasi sangat memuaskan dalam 

pandangan islam diperbolehkan, karena mahasiswa 

dinyatakan mampu dalam memanajemen waktu antara 

kuliah dan organisasi, mahasiswa juga mampu 

bertanggungjawab dengan kuliahnya. Hal inisesuai dengan 

prinsip organisasi dalam pandangan hukum islam. 

  

B. Saran  

Setelah dilaksanakan penelitian dengan kesimpulan 

seperti di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada 

pembaca karya tulis ini, adapun yang dapat penulis sampaikan 

yaitu, keaktifan mahasiswa dalam organisasi berperan sebagai 

tempat pembentukan moral dan kepribadian mahasiswa serta 



 

memperoleh ilmu tambahan diluar perkuliahan sehingga 

mahasiswa diharapkan dapat memanagement waktu dengan baik 

antara kuliah dan organisasi agar prestasi belajarnya tidak 

menurun.  

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sesuai panduan ilmiah, 

namun dengan demikian masih memiliki keterbatasan. Adapun 

keterbatasan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Variabel keaktifan berorganisasi dan tidak mengikuti 

organisasi menggunakan kuesioner dalam pengumpulan 

data, sehingga peniliti tidak dapat mengontrol jawaban 

responden yang tidak menunjukan kenyataan sesungguhnya. 

2. Populasi penelitian diambil dari mahasiswa Fakultas Syariah 

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung angkatan 

2013 dan 2014 sehingga generalisasi hanya dapat berlaku 

pada mahasiswa tersebut. 
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L AMPIRAN  1 

INSTRUMENT PENELITIAN 

    

 

 

 

 



 

Angket Penelitian “ Pengaruh Berorganisasi terhadap 

Prestasi Akademik” 

Nama    : 

Jurusan  : 

UKM/Organsasi : 

1. Apakah anda aktif dalam organisasi / UKM 

Mahasiswa ? 

a. Ya   b. Tidak   

2. Sejak kapan anda mengikuti organisasi / UKM 

mahasiswa ? 

a. Semester 1 b. semester 3  c. semester 

3 ke atas 

3. Anda mahasiswa angkatan berapa ? 

a. 2013  b. 2014     

4. Berapa sks yang sudah anda tempuh ? 

a. >120  b. 111- 120    c. 

95 – 110 

5. Dapatkah anda membagi waktu antara kuliah dengan 

organisasi / UKM mahasiswa ? 

a. Ya   b. kadang –kadang  c. 

Tidak bisa 

6. Mengikuti organisasi / UKM Mahasiswa menjadi 

lebih aktif dalam kelas ? 

a. Ya   b. kadang –kadang  c 

tidak 

7. Apakah anda mendapatkan banyak manfaat dari  

mengikuti organisasi / UKM mahasiswa ? 

a. Ya   b. kadang- kadang  c. 

tidak 

8. Apakah anda mendapat pengetahuan baru dari 

organisasi / UKM mahasiswa ? 



 

a. Ya   b. kadang –kadang  c. 

tidak 

9. Apakah organisasi yang anda ikuti menunjang 

kuliah anda ? 

a. Ya   b. kadang –kadang  c. 

tidak 

10. Adakah pengaruh organisasi tersebut dengan nilai 

indeks prestasi anda ? 

a. Meningkat  b. menurun   c. 

buruk 

11. Berapa nilai indeks prestasi (IP) terakhir anda ? 

a. >3.5   b. 3 – 3.5  

 c. < 3 

12. Apabila anda sibuk berorganisasi, kemudian 

berbenturan dengan waktu perkuliahan maka yang 

akan anda lakukan…… 

a. Kuliah  b. Aktif di organisasi c. 

Tidak kuliah  

13. Tujuan anda kuliah di fakultas syariah adalah ? 

a. Untuk menyelesaikan kuliah dengan cepat 

b. Untuk berorganisasi 

c. Untuk mencari teman 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  2 

TABULASI DATA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN  3 

UJI REABILITAS 

DAN VALIDITAS 

 

 

 

 

 



 

VALIDITAS 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

pertanyaan 1 27.02 11.203 .385 .419 

pertanyaan 2 28.55 9.532 .252 .432 

pertanyaan 3 26.89 12.098 .122 .468 

pertanyaan 4 27.49 12.629 -.109 .545 

pertanyaan 5 27.52 10.785 .219 .442 

pertanyaan 6 27.17 10.424 .316 .412 

pertanyaan 7 27.08 10.916 .287 .426 

pertanyaan 8 26.82 11.059 .374 .416 

pertanyaan 9 27.38 10.928 .213 .444 

pertanyaan 10 27.35 11.013 .311 .424 

pertanyaan 11 27.32 13.035 -.150 .529 

pertanyaan 12 26.77 11.837 .169 .459 

pertanyaan 13 26.72 11.985 .077 .478 

 

REABILITAS 
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 65 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 65 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.476 13 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4 

DISTRIBUSI FREKUENSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FREKUENSI MAHASISWA 

AKTIF BERORGANISAI 
Statistics 

Prestasi akademik  

N Valid 65 

Missing 0 

Mean 3.29 

Median 3.32 

Mode 3 

Std. Deviation .324 

Variance .105 

Range 1 

Minimum 3 

Maximum 4 

Sum 214 

 

 
prestasi akademik 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 2.51 1 1.5 1.5 1.5 

2.63 1 1.5 1.5 3.1 

2.65 1 1.5 1.5 4.6 

2.67 1 1.5 1.5 6.2 

2.69 1 1.5 1.5 7.7 

2.74 1 1.5 1.5 9.2 

2.77 1 1.5 1.5 10.8 

2.85 1 1.5 1.5 12.3 

2.89 1 1.5 1.5 13.8 

2.9 1 1.5 1.5 15.4 

3.01 1 1.5 1.5 16.9 

3.03 1 1.5 1.5 18.5 

3.04 1 1.5 1.5 20.0 

3.05 2 3.1 3.1 23.1 

3.07 1 1.5 1.5 24.6 



 

3.08 1 1.5 1.5 26.2 

3.09 2 3.1 3.1 29.2 

3.14 1 1.5 1.5 30.8 

3.16 1 1.5 1.5 32.3 

3.2 1 1.5 1.5 33.8 

3.22 2 3.1 3.1 36.9 

3.23 2 3.1 3.1 40.0 

3.27 1 1.5 1.5 41.5 

3.3 2 3.1 3.1 44.6 

3.31 2 3.1 3.1 47.7 

3.32 2 3.1 3.1 50.8 

3.33 2 3.1 3.1 53.8 

3.35 1 1.5 1.5 55.4 

3.36 1 1.5 1.5 56.9 

3.38 3 4.6 4.6 61.5 

3.39 1 1.5 1.5 63.1 

3.4 2 3.1 3.1 66.2 

3.42 1 1.5 1.5 67.7 

3.45 1 1.5 1.5 69.2 

3.47 2 3.1 3.1 72.3 

3.48 1 1.5 1.5 73.8 

3.51 1 1.5 1.5 75.4 

3.52 2 3.1 3.1 78.5 

3.54 1 1.5 1.5 80.0 

3.56 1 1.5 1.5 81.5 

3.59 1 1.5 1.5 83.1 

3.6 1 1.5 1.5 84.6 

3.61 1 1.5 1.5 86.2 

3.64 1 1.5 1.5 87.7 

3.66 1 1.5 1.5 89.2 

3.75 1 1.5 1.5 90.8 

3.77 1 1.5 1.5 92.3 

3.78 1 1.5 1.5 93.8 

3.8 1 1.5 1.5 95.4 



 

3.83 2 3.1 3.1 98.5 

3.84 1 1.5 1.5 100.0 

Total 65 100.0 100.0  

 
 

 


