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ABSTRAK

Peranan Himpunan Mahasiswa Islam Dalam Meningkatkan Kesadaran 
Berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung

Oleh

EKA FEBRIYANI

Kesadaran berpolitik dikalangan mahasiswa kini mulai memudar, hal itu 
diakibatkan oleh kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung mengikis 
idealisme. Sedangkan mahasiswa sebagai Agen of chance yang memiliki peran 
untuk mengisi posisi-posisi politik dimasa depan seharusnya memiliki bekal yang 
cukup agar memiliki kemampuan yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, 
kesadaran berpolitik mahasiswa perlu ditingkatkan. Salah satunya melalui 
organisasi kemahasiswaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program kerja
dan peran Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Studi Agama 
dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang 
digunakan ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan 
observasi. Penelitian ini dilaksanakan di lingkup Fakultas Ushuluddin dan Studi 
Agama dengan sampel mahasiswa dan pengurus HMI Komisariat Ushuluddin dan 
Studi Agama angkatan 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kerja 
HMI dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa terbagi menjadi dua 
yaitu di dalam lingkup kampus misalnya mendorong kadernya ikut serta dalam 
kegiatan pemilu raya (pemira) yang di adakan di dalam lingkup kampus dan di 
luar lingkup kampus misalnya kerjasama dengan KPU Kota Bandar Lampung 
mengadakan acara sosialisasi “pemilih cerdas” guna meningkatkan pemahaman 
dan minat di kalangan mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang 
bersentuhan dengan politik. Sedangkan peran HMI dalam meningkatkan 
kesadaran berpolitik mahasiswa antara lain sebagai sarana sosialisasi politik bagi 
para mahasiswa serta sebagai wadah membentuk kesadaran berorganisasi 
mahasiswa. Kesimpulan penelitian ini yaitu HMI sebagai salah satu organisasi 
yang bersifat eksternal artinya HMI bukan merupakan bagian struktual dalam 
lingkup kampus seperti UKM, yang ada didalam lingkup kampus. Peran yang 
dilakukan HMI dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa yaitu 
dengan memberikan ruang bagi para mahasiswa yang menjadi kader ikut peran 
aktif dalam setiap kegiatan yang bersinggungan dengan dunia politik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Judul skripsi ini adalah “Peranan Himpunan Mahasiswa Islam Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Berpolitik Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung”.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud judul skripsi ini, 

mperlu adanya penegasan judul pada kalimat-kalimat yang dianggap perlu, 

sebagai berikut:

Peranan adalah “suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi 

(tugas) seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan 

seseorang”.1 Peranan dalam penelitian ini adalah suatu tindakan yang 

dilakukan oleh seseorang dengan tugas kedudukannya didalam suatu 

organisasi mahasiswa.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) adalah salah satu organisasi 

mahasiswa di Indonesia yang berkiprah dalam memberikan pendidikan 

politik terhadap mahasiswa yang menjadi anggotanya. HMI yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah HMI Komisariat Ushuluddin UIN Raden Intan 

Lampung yang kebaradaan organisasinya memberikan pendidikan politik 

                                                            
1 Hendro Puspito, Sosiologi Sistmatik, (Yogyakarta: Kenesius, 1989), h.182
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kepada mahasiswa melalui diskusi-diskusi supaya mahasiswa mendapatkan 

pemahaman tentang berpolitik yang benar dan bersih sesuai dengan ajaran 

islam.

Kesadaran Politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai 

warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan 

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang 

terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup2. Tingkat 

kesadaran berpolitik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat 

menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan pembangunan3.

Kesadaran berpolitik dalam penelitian ini erat kaitannya dengan 

partisipasi politik, karena orang semakin sadar bahwa dirinya memiliki hak 

untuk turut serta dalam upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Dengan 

kesadaran politik yang ditandai dengan kemunculan kepekaan dari setiap 

individu terhadap keadaan politik disekeliling kita maka akan turut pula 

mempengaruhi tingkat partisipasi politiknya.

Mahasiswa dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin 

yang menjadi kader HMI Angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung.

                                                            
2 R amlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik ( Jakarta: Gramedia Indonesia, 2007), h. 114
3 Mirriam Budiarjo, Dasar-dasar ilmu politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), 

h.22
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Berdasarkan penegasan istilah istilah pada judul skripsi “Peranan 

Himpunan Mahasiswa Islam Dalam Menigkatkan Kesadaran Berpolitik 

Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung“, maka definisi skripsi ini adalah 

Kegiatan atau usaha yang dilakukan Himpunan Mahasiswa Islam dalam 

meningkatkan minat, perhatian dan kepekaan mahasiswa khususnya kader-

kader HMI angkatan 2018 UIN Raden Intan Lampung terhadap hak dan 

kewajibannya.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

a) Kesadaran berpolitik mahasiswa di Fakultas Ushuluddin dan Studi 

Agama masih sangat minim sekali dan masih banyak harus di kaji.

b) Himpunan Mahasiswa Islam banyak mengadakan kegiatan yang 

berkaitan dengan peningkatan kesadaran berpolitik mahasiswa di 

Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di UIN Raden Intan Lampung.

2. Secara Subjektif

a) Lokasi penelitian mudah dijangkau dan relevan dengan keilmuan 

program studi yang penulis tempuh yaitu Pemikiran Politik Islam. 

Penelitian juga didukung dengan sarana prasarana serta literatur yang 

memadai sehingga memungkinkan penelitian ini dapat diselesaikan 

sesuai waktu yang telah direncanakan.

b) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ushuluddin 

dan Studi Agama
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C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi, dengan kekuasaan tertinggi berada 

di tangan rakyat memiliki peranan penting dalam aspek kehidupan bernegara. 

Oleh karena itu sangatlah penting bagi masyarakat untuk mengetahui tentang 

cara berkehidupan berbangsa dan bernegara atau dengan kata lain berpolitik. 

Tanpa adanya kesadaran politik, maka tingkat pertisipasi politik masyarakat 

juga rendah yang dapat berdampak pada terhambatnya pembangunan 

nasional. Kesadaran berpolitik dapat diperoleh melalui beberapa hal, salah 

satunya adalah dengan mengikuti organisasi, terutama bagi para mahasiswa 

untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan.

Organisasi kemahasiswaan dibagi dua yaitu, organisasi intrakampus 

misalnya seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), Senat Mahasiswa (SEMA), dll. Sedangkan organisasi 

ekstrakampus seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  (GMNI), 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim 

Indonesia (KAMMI), dll.

Organisasi kehamasiswaan tersebut baik inta maupun ekstra telah 

memberikan peran positif dalam memberikan pemahaman tentang kehidupan 

politik bagi mahasiswa. Salah satu di antaranya adalah organisasi Himpunan 

Mahasiswa Islam.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) merupakan organisasi ekstrakampus 

yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Februari 1947/14 Rabi’ul Awal 

1366 H yang di prakarsai oleh Lafran Pane. Himpunan Mahasiswa Islam 

memiliki motivasi dasar untuk mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD NRI 



5

1945 serta menegakkan dan mengembangkan ajaran islam. Karena bagi HMI, 

Indonesia dan Islam adalah dua entitas yang saling berjalin dan berkelindan 

yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Meskipun HMI seringkali mengalami proses dalam menjalankan peran-

peran kebangsaanya, tetap saja entitas HMI sebagai organisasi mahasiswa 

yang menjadi pilar dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Wujud 

permulaannya adalah peran HMI sebagai organisasi perkaderan, dengan 

segenap nilai dan metedologi yang dimiliki untuk membina kader-kader umat 

dan bangsa menjadi insane cita, untuk siap menjadi pemimpin dimasa 

mendatang. Kader-kader insan cita ini memiliki kesamaan visi dan konsep 

tentang umat dan bangsa, meskipun berbeda latar belakang dalam hal 

mazhab, daerah asal maupun bidang ilmu pengetahuan.

HMI sebagai organisasi kader juga diharapkan mampu menjadi alat 

perjuangan dalam mentransformasikan gagasan dan aksi terhadap rumusan 

cita yang ingin dibangun yakni terbinanya insane akademis, pencipta, 

pengabdi, yang berbafaskan islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya 

masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Daya sorot HMI terhadap 

persoalan, tergambar pada penyikapan kader yang memiliki keberpihakan 

terhadap kaum tertindas serta memperjuangkan kepentingan kelompok ini 

dan membekalinya dengan senjata ideologis yang kuat untuk kaum penindas.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ushuluddin dan Studi 

Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung memiliki peranan 

penting dalam memberikan pendidikan politik yang menghasilkan kesadaran 
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berpolitik bagi mahasiswa khususnya Prodi Pemikiran Politik Islam, Melalui 

kegiatan diskusi-diskusi umumnya.

Pendidikan politik dalam organisasi kemahasiswaan ini sebagai media 

pembelajaran bagi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat menjadi pelaku 

politik yang diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang baik. Hal yang 

diharapkan dengan adanya pendidikan politik dalam organisasi-organisasi di 

kemahasiswaan yaitu dapat meningkatkan kesadaran berpolitik bagi 

mahasiswa.

Hal ini sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Surbakti, bahwa 

Kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga 

Negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan 

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat perhatian seseorang terhadap 

lingkungan masyarakat dan politik ia hidup.

Kesadaran berpolitik mahasiswa kini mulai memudar, hal ini terjadi 

akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cendrung mengikis idealisme. 

Mahasiswa memiliki peran sangat besar bagi Agen perubahan karena itu, 

kesadaran berpolitik mahasiswa perlu ditingkatkan.

Fakta bahwa kesadaran berpolitik tiap-tiap orang ternyata berbeda satu 

sama lain. Pengetahuan tentang politik pun sangat beragam, dari yang sama 

sekali tidak memperhatikan sampai dengan yang sudah sangat paham akan 

dunia politik, dan perbedaan ini adalah hal yang sangat wajar terjadi disekitar 

kita, misalnya mahasiswa yang tergabung dalam organisasi himpunan 

mahasiswa islam itu pengetahuan nya tentang politik sudah sangat paham 

berbeda dengan mahasiswa yang hanya kuliah saja dan tidak mengikuti 
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organisasi, walaupun dia mahasiswa dengan prodi politik tetapi belum tentu 

memperhatikan politik dengan sangat paham.

Menurut salah satu anggota Himpunan Mahasiswa Islam Yohan Arga 

Firmandika dan Imam Wahyudin, Kesadaran Berpolitik khususnya jurusan 

Pemikiran Politik Islam itu masih rendah, karena di saat ada kegiatan tentang 

pepolitikan baik dalam tingkat pengkritikan dan pemilihan pun mahasiswa 

jurusan PPI Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung itu tingkat 

kesadaran politik nya masih rendah kebanyakan bilang terserah atau 

bagaimana baiknya saja itulah yang selalu di ucapkan oleh  mahasiswa PPI 

kalau memberi pendapat4.

Kegiatan-kegiatan yang di adakan Organisasi Himpunan Mahasiswa 

Islam untuk meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa bisa dilihat dari 

kegiatan seperti diskusi umum, dengan mengangkat tema tentang 

“Merestorasi Semangat Persatuan Melaui Pendidikan Untuk Menangkas 

Pengaruh Imperalisme Kebudayaan”. Diskusi ini yang dilaksakan pada 

tanggal 4 Mei 2018 dan dimentori oleh Komarudin, yang dihadiri beberapa 

mahasiswa dan kader-kader komisariat Ushuluddin dan berjalan dengan 

lancar. Tujuan dari tema ini adalah untuk memperingati hari pendidikan 

tentang semangat persatuan dalam menangkal penjajahan budaya yang dapat 

menjadi indikasi restorasi serta mengintegrasi kearifan budaya lokal5.

                                                            
4 Yohan Arga Firmandika dan Imam Wahyudin, Kabid PPPA dan Anggota Himpunan 

Mahasiswa Islam, Wawancara Pribadi, Bandar Lampung, 17 September 2018. 
5 Arsip Dokumentasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin UIN Raden 

Intan Lampung 
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Oleh Karena itu, keberadaan organisasi kemahasiswaan memiliki fungsi 

strategis dalam pengembangan mahasiswa agar mampu menguasai 

pengetahuan dan keterampilan secara baik. Termasuk pengetahuan tentang 

wacana politik. Hal ini nantinya akan menimbulkan kesadaran berpolitik yang 

baik bagi mahasiswa, hal ini diperlukan suatu program organisasi yang 

berorientasi kepada peningkatan wawasan politik mahasiswa dan keterlibatan 

mahasiswa untuk ikut serta dalam proses pembinaan politik. Peranan 

mahasiswa dituntut lebih aktif dalam menyelenggarakan sejumlah kegiatan-

kegiatan yang berorientasi pengetahuan yang diselenggarakan agar semakin 

banyak dapat merespon fenomena-fenomena politik secara baik.

Dalam penelitian ini, pendalaman mengenai peranan Himpunan 

Mahasiswa Islam dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa akan 

lebih memfokuskan kepada pengurus HMI, Khususnya pengurus HMI

Komisariat Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung sehingga dapat 

menjawab permasalahan yang dibahas dan memberikan gambaran yang 

lengkap mengenai program dan peran HMI.



9

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan

masalah yang dibahas dalam penelitian ini maka, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program kerja Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat

Ushuluddin dan Studi Agama dalam meningkatkan kesadaran berpolitik 

mahasiswa ?

2. Apa saja peran Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan 

Studi Agama dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Program kerja Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan 

Studi Agama dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa.

2. Peran Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Ushuluddin dan Studi 

Agama dalam meningkatkan kesadaran berpolitik mahasiswa.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu Politik 

Islam khususnya Peningkatan kesadaran berpolitik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan alternatif kepada 

berbagai pihak untuk dapat mengatasi masalah minimnya tingkat 
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kesadaran politik khususnya di kalangan mahasiswa terhadap keadaan 

sosial politik yang terjadi di UIN Raden Intan Lampung .

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan 

penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.6

Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode melalui pendekatan 

kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka melainkan 

data tersebut berasal dari wawancara, catatatan lapangan, dokumentasi. Oleh 

karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah 

dengan mencocokan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan 

menggunakan metode diskriptif. 

a) Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan 

dalam rangka menggali data pada responden.7 dilihat dari sifatnya, 

penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan gejala 

fenomenologi dan paradigma konstruktivis.8

                                                            
6 Iqbal Hasan,  Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: 

Ghalia Indonesia,2002), h. 20.
7 Ibid.
8 Yanuar Ikbar, Metode penelitian Sosial Kualitatif (Bandung: PT repika Aditama, cet-2 

2014), h. 146. 
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan 

mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan suatu hal seperti 

kondisi obyektif dilapangan.9 jadi penelitian ini menggambarkan 

sifat-sifat suatu individu, gejala-gejala, keadaan dan situasi kelompok 

tertentu secara tepat.

Jadi sifat penelitian ini adalah deskriptif dan data yang diperoleh 

langsung dari objek penelitian, yaitu tentang peranan himpunan 

mahasiswa islam dalam meningkatkan kesadran berpolitik mahasiswa 

UIN Raden Intan Lampung. Baik anggota maupun pengurus 

organisasi HMI yang berada di UIN Raden Intan Lampung.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua sumber 

yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari 

sumber yang pertama.10 Sumber data Primer adalah data utama dalam 

suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui 

interview atau wawancara. Data primer penelitian ini juga 

menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data 

yang dibutuhkan.

                                                            
9 Prastya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian,(Jakarta: Setiawan Pers, 1999), h. 60

10 Abdurrahmat  Fathoni, Metode Penelitian dan Teknik penyusunan Skripsi, 
(Jakarta:Rineka Cipta), h. 38
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2. Data Sekunder

Data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instasi 

atau lembaga yang mengumpulkan, mengelola dan menyajikan. Data 

sekunder merupakan data pelengkap berupa berita-berita yang diambil 

dari data yang telah ada berupa surat kabar dan kejadian di TKP.

c) Populasi dan Sempel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang berdiri atas objek atau 

subjek yang memiliki kualitas atas karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan11. Dalam penelitian ini yang akan dijadikan objek 

populasi adalah Pengurus HMI Komisariat Ushuluddin dengan jumlah 

populasi 20 orang. 

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga mempunyai karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 

yang bisa dianggap mewakili populasi. Tehnik sampling adalah tehnik 

pengambilan sampel yang bertujuan untuk menentukan sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian. Tehnik pengambilan sampel yang 

akan digunakan peneliti adalah Purposive sampling, yaitu teknik 

sampling yang digunakan dengan menentukan kriteria yang dianggap 

                                                            
11 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D,(Bandung : Alfabeta,2013),h. 117
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dapat mewakili karakteristik seluruh populasi sebagai pertimbangan 

dalam memilih sampelnya.12

Kriteria yang peneliti gunakan yaitu :

1. Merupakan pengurus inti dan aktif dalam seluruh kegiatan HMI 

Komisariat Ushuluddin

2. Memahami dengan baik mengenai program dan kegiatan HMI 

Komisariat Ushuluddin

Sampel dalam penelitian ini adalah Prengki Adian Putra selaku Ketua 

HMI Komisariat Ushuluddin, Mukhlis Siddiq selaku Ketua bidang 

PTKP, Yohan Arga Firmandika selaku Ketua bidang PPPA yang 

berjumlah 3 orang dan ada beberapa kader-kader HMI juga  

memenuhi kriteria yang ditentukan sebelumnya.

G. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan 

menggunakan metode :

1. Dokumentasi

Pengambilan data diperoleh melalui dokumen-dokumen.13 Peneliti 

membaca, mencatat, mengutip karya-karya para penulis lain yang 

pembahasannya mendukung penelitian ini serta menyusun data yang 

diperoleh menurut fokus bahasan.

                                                            
12 Ibid,h.118

               13 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta: 
PT Bumi Aksara. 2004), h. 73



14

2. Wawancara

Wawancara mendalam ( in-depth interview ) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan metode (guide) 

wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang 

relatif lama14. Dalam penelitian ini subyek yang akan diwawancarai yaitu 

Prengki Adian Putra selaku Ketua HMI Komisariat Ushuluddin, Mukhlis 

Siddiq selaku Ketua bidang PTKP, Yohan Arga Firmandika selaku Ketua 

bidang PPPA.

3. Observasi

Dalam pengertian psikologi mengenai observasi meliputi pemusatan, 

perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh indra15. 

Pengertian observasi juga dijelaaskan oleh Joko Subagio sebagai 

pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang di 

selidiki dan diteliti16. Observasi dilakukan dengan cara mengamati 

kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena yang terlihat dilapangan. 

Selain itu observasi juga sebagai filter dalam pengumpulan data melalui 

interview, karena data diperoleh dari wawancara terkadang dipengaruhi 

oleh sifat subjektifitas orang yang menyampaikannya. Dengan demikian 

data yang diperoleh bisa benar-benar dipertanggung jawabkan.

                                                            
14 Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Surakarta : UNS ), h. 72
15  M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Bogor: Ghalia 

Indonesia,2002).h. 81
16 Joko Subagio, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik, (Jakarta;Rineka 

Cipta,2001).h.145-146
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H. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah merupakan bagian dari suatu skripsi yang bersifat 

sentral. Selain itu dari segi uraiannya, tinjauan pustaka adalah bagian dari 

skripsi yang paling panjang. Artinya melalui suatu tinjauan pustaka tersebut, 

seseorang dapat mengetahui secara jelas, meskipun secara garis besar, tentang 

penelitian yang akan dilaksanakan, baik menyangkut masalah penelitian, 

tujuan penelitian serta cara penelitian yang akan dilaksanakan. 

1. Skripsi Karya  Ayu Sri Rahman Jurusan Ilmu Politik Fakultas 

Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Universitas Islam Negeri (UIN) 

Alauddin Samata-Gowa 2014 yang berjudul “Pendidikan Politik 

Mahasiswa Melalui Organisasi Kemahasiswaan Di Universitas Islam 

Negeri (UIN) Alauddin Samata-Gowa”, Persamaan dalam penelitian ini 

sama-sama melalui Organisasi Kemahasiswaan dan Perbedaan nya 

terfokus terhadap pendidikan politik mahasiswa UIN Alaudin Samata-

Gowa. 

2. Skripsi Karya Maya Yuliantina Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  

Universitas Lampung Bandar Lampung 2016 yang berjudul “Pengaruh 

Kesadaran Politik Terhadap Partipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala 

Desa Di Desa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan”, Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada kesadaran politik 

dan Perbedaanya terfokus terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan 

Kepala Desa.
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3. Skripsi karya Nafis dari Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN 

Raden Intan Lampung 1439 H / 2018 M tentang “Partai Politik Islam 

Dalam Perspektif Kader HMI Cabang Bandar Lampung”, Persamaan 

dalam penelitian ini terfokus pada Organisasinya yaitu HMI, sedangkan 

Perbedaannya terfokuskan terhadap partai politik islam.

4. Skripsi karya Muuhammad Farid Salman Alfarisi RM dari Fakultas Ilmu 

Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014 yang 

berjudul “Dinamika Kesadaran Politik Aktivis Mahasiswa Di Yogyakarta,

Persamaan dalam penelitian ini terfokuskan terhadap kesadaran politik 

sedangkan perbedaannya terfokuskan terhadap aktivis mahasiswa di 

Yogyakarta.

5. Skripsi karya Aris Riswandi Sanusi yang berjudul “Peranan Organisasi 

Kemahasiswaan Ekstra Universiter Sebagai Sarana Pendidikan Politik 

Mahasiswa Dalam Menumbuhkan Dan Meningkatkan Patrtisipasi Politik 

Warga Negara Indonesia (Studi Deskriptif terhadap Organisasi HMI, 

KAMMI dan GMNI Komisariat Universitas Pendidikan Indonesia)”. 

Pebedaan dalam penelitian ini terfokuskan terhadap pendidikan politik 

mahasiswa dalam menumbuhkan dan meningkatkan patrtisipasi politik 

Warga Negara Indonesia dan persamaanya terfokuskan terhadap Peranan 

Organisasi Kemahasiswaan Ekstra Universiter Organisasi HMI, KAMMI 

dan GMNI.

Dari tinjauan pustaka tersebut bahwasannya telah ada yang pernah 

melakukan penelitian tentang organisasi mahasiswa tetapi itu semua diluar 
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komisariat Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, yang membedakan 

penelitian ini dengan yang lainnya  terletak pada pokok pembahasan dan 

pokok permasalahan yang diteliti terhadap pengurusan HMI komisariat 

Ushuluddin tentang kesadaran berpolitik di UIN Raden Intan Lampung.
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BAB II
PERAN DAN KESADARAN BERPOLITIK

A. Konsep Peran
1. Definisi Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila 

seseorang melakasanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan 

kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu 

peranan.17 Peranan juga dapat diartikan sebagai suatu konsep fungsional 

yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang yang dibuat atas dasar tugas-

tugas nyata yang dilakukan seseorang.18 Hal ini seiring dengan yang 

disampaikan oleh Kozir Barbara bahwa yaitu peran merupakan 

seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap 

sesorang sesuai kedudukannya dalam, suatu sistem. Peran dipengaruhi 

oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.

Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor 

harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai 

tokoh itu ia diharapkan untuk berprilaku secara tertentu. Selain itu, peran 

atau role juga memiliki beberapa bagian tertentu, yaitu :

a. Peran nyata ( Anacted Role )

                                                            
17 Miftah Thoha, Pembinaan Organisasi “ Proses Diagnosadan Intervensi “ ( Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 1997 ), h. 83
18 Hendro Puspito, Sosiologi Sistmatik, (Yogyakarta: Kenesius, 1989), h.182
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Suatu cara yang betul-betul dijalankan sesorang dalam menjalankan 

suatu peranan.

b. Peran yang dianjurkan ( Prescribed Role )

Cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan 

peranan tertentu.

c. Konflik Peran ( Role Conflick )

Suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status 

atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang selalu 

bertentangan satu sama lai.

d. Kesenjangan Peran ( Role Distance )

Pelaksanaan peranan secara emosional

e. Kegagalan Peran ( Role Failure )

Kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu

f. Model Peran ( Role Model )

Seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

g. Rangkaian atau Lingkup Peran ( Role Set )

Hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang 

menjalakan perannya.

h. Ketegangan Peran ( Role Strain )

Kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam 

memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan 

adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.19

                                                            
19 J. Cohen, Bruce, Sosiologi Suatu Pengantar ( Jakarta: PT. Rineka Cita, 1992 ), h. 25
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Menurut Soerjono Soekanto (2002: 441), unsur-unsur peranan atau role 

adalah :

1. Aspek dinamis dari kedudukan

2. Perangkat hak-hak dan kewajiban 

3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan

4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Peranan merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang 

yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran 

mencangkup 3 ( tiga ) hal. Yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan peranan 

adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu 

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat ( Soerjono Soekanto, 2002 : 246 ).

Peran terdapat dua macam harapan, yaitu : pertama, harapan-harapan 

dari masyarakat terhadap pemegang peran dan kewajiban-kewajiban dari 

pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh 

pemegang peran terhadap masyarakatatau terhadap orang-orang yang 
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berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat 

dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur 

masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling 

berhubungan.20

Peran berarti suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena 

jabatan. Manusia  sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk 

hidup berkelompok.  Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling 

ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu muculah apa yang 

dinamakan peran. Pada pengertian lain, peran ialah suatu kompleks 

pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan 

berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan situasi dan fungsi 

sosialnya.21

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

peran merupakan aspek dinamis berupa tindakan atau perilaku yang 

dilaksanakan oleh orang atau badan atau lembaga dan yang menempati 

atau mengaku suatu posisi dalam sistem sosial.

2. Unsur-Unsur Peran

a) Keterlibatan dalam keputusan

Maksud dari unsur pertama keterlibatan dalam keputusan yaitu 

seseorang pemimpin sulit membuat keputusan tanpa melibatkan 

                                                            
20 Wirutomo, Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 1981), h. 99-101
21 Abdu Ahmadi, Sosiologi Pendidikan : Membahas Gejala Pendidikan Dalam Koteks 

Struktur Sosial Masyarakat ( Jakarta: Bina Ilmu, 1982 ),h. 50
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bawahannya keterlibatan ini dapat formal seperti penggunaan 

kelompok dan pengambilan keputusan atau informal seperti akan 

gagasan-gagasan.

b) Bentuk konstribusi

Unsur kedua bentuk konstribusi yaitu bawahan dapat memeberi 

idenya atau gagasan-gagasan bagi kemajuan organisasi untuk 

kedepannya.

c) Organisasi kerja

Unsur ketiga organisasi kerja yaitu beberapa orang disebut atasan dan 

sekelompok disebut bawahan yang bekerja sama dengan 

menempatkan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk 

mencapai suatu tujuan

d) Penetapan tujuan

Unsur keempat penetapan tujuan yaitu rencana yang stratigis yang 

ditetapkan antara atasan dan bawahan yang dimana misi-misi sesuai 

dengan jangka  waktu tertentu sehingga terapai tujuan yang dicapai.22

B. Konsep Kesadaran Politik

1. Definisi Kesadaran Politik

Kesadaran adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap 

terhadap sesuatu hal, sedangkan politik adalah segala hal ikhwal 

                                                            
22 Soehendy Joesoef, Partisipasi Masyarakat dalam Program Pengembangan Lahan 

Terkendali di Kawasan Pinggiran Kota “ studi kasus: Desa Ciboga, Kab. Tanggerang” (Jabar: 
Tesis, 1997)
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tentang negara. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran 

adalah keinsafan, keadaan mengerti sedangkan politik ialah 

pengetahuan orang mengenai kekuatan politik di masyarakat. Jadi 

kesadaran politik adalah suatu kondisi psikologis yang tanggap 

terhadap segala hal ikhwal negara.23 Sedangkan pengertian politik 

dalam bahasa arab disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini 

kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa inggrisnya 

disebut politics yang bermakna bijaksana.

Kata politik sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis yang 

berarti kota, negara kota. Dari polis berkembang konsep “Polites” 

yang bermakna warga negara dan konsep “ Politikos” yang berarti 

kewarganegaraan. Dari penjelasan etimologis tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa politik sebagai sesuatu yang berhubungan antara 

warga negara pada suatu (negara) kota.24

Kesadaran politik merupakan bagian bentuk pengetahuan, 

orientasi fan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, 

ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik. 25 Budiardjo 

mengatakan bahwa tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda 

bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah 

                                                            
23 Ramdlon Naning, Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin 

Penegak Hukum dalam Lalu Lintas (Yogyakarta: Bina Ilmu, 1982), hal. 64
24 Damsar. Pengantar Sosiologi Politik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Guru, 2010), 

hal. 10
25 Rosadi Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, Edisi Revisi (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo  Persada, 2000) hal. 94
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kenegaraan dan atau pembangunan.26 Kesadaran politik atau 

keinsyaafan tanpa dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, 

tugas-tugas dukungan positif dari seluruh warga masyarakat, tugas-

tugas negara banyak yang terbengkalai.

2. Unsur-unsur Kesadaran Politik

a)  Kesadaran dalam Islam

Kesadaran Islam adalah tentang konsepsi secara benar dan 

menyeluruh yang dengan nya seorang individu mampu menyikapi 

realita yang terjadi dengan segala aspek-aspeknya sesuai 

pandangan itelektual yang telah terbentuk pada dirinya. Dalam hal 

ini kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan 

kata lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Jadi, pada 

dasarnya kesadaran islam dalam penegertian ini yaitu kesadaran 

dalam konsep islam, namun demikian bukan berarti seseorang 

selain agama islam tidak berarti tidak memiliki kesadaran politik, 

karena hal tersebut didasarkan pada keyakinan pandangan hidup 

masing-masing.

b) Kesadaran gerakan  

Kesadaran untuk membentuk organisasi atau gerakan yang bekerja 

guna mewujudkan cita-cita bersama, tergabung dan terlibat disana 

                                                            
26 Mirriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

1985) hal. 22
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dengan berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi 

perkembangan organisasi atau gerakan tersebut.

c) Kesadaran problelamatika politik

Meliputi kesadaran akan masalah, hukum islam, kebebasan 

politik, masalah persatuan, dan sebagainnya.

d) Kesadaran akan hakikat sikap politik 

Kesadaran akan hakikat sikap politik adalah kesadaran akan 

subtansi sekitar sikap politik dimana individu menjadi sadar akan 

peristiwa atau masalah politik itu sendiri. Termasuk diantaranya 

adalah mempelajari masalah-masalah politik umum, mempelajari 

arus politik dan peristiwa-peristiwa politik yang terjadi dan 

menentukan sikap terhadapnya dan memonitor peristiwa-peristiwa 

politik yang sedang berkembang.27

3. Cara Mencapai Kesadaran Politik 

Ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui 

beberapa hal yaitu :

a. Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun 

non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha 

bimbingan dan pengajaran politik langsung yang dilakukan oleh 

para pemikir dan pemimpin politik.

b. Kesadaran yang muncul dari belajar secara mandiri seperti 

membaca koran dan buku-buku politik.

                                                            
27 Rosandi Ruslan,Op.cit., h. 417.
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c. Kesadaran politik yang merupakan hasul dua metode, yaitu 

apprenticenship dan generalisasi. Kedua metode itu mengantarkan 

seseorang pada kesadaran politik.

d. Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis

e. Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.

4. Faktor yang mempengaruhi kesadaran politik

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang 

mempengaruhi kesadaran politik yang terpenting diantaranya adalah :

a. Berbagai revolusi dan perubahan budaya yang terjadi 

dimasyarakat

b. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya atau 

dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk 

darinya.

c. Adanya pemimpin politik atau sejumlah tokoh politik yang 

mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat luas.

d. Berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki 

individu, juga tingkat pendidikannya.28

5. Indikator kesadaran politik

Menurut Wardhani, bahwa tingkat kesadaran dapat dibagi menjadi 4 

yaitu : 

                                                            
28 Ibid, h. 97-98.
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Pengatahuan Menurut Notoatmodjo, pengetahuan merupakan 

hasiltahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindaran 

terhadap suatu objek tertentu. Pengindaran terjadi melalui pencaindra 

manusia yakni : penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia di peroleh melalui mata dan 

telinga. Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan 

keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang 

akan diambil.  29

Pemahaman Menurut Arman, pemahaman adalah sesuatu hal 

yang seseorang pahami dan menegerti dengan benar, sehingga dapat 

diartikan bahwa pemahaman adalah suatu proses, cara memahami 

sesuatu dengan baik supaya paham, dan memiliki pengetahuan. 

Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang dikatahui dan dapat menginterprestasikan materi 

tersebut dengan benar.30

Sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek 

sosial dan merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap stimulus atau obyek. Sikap adalah kesediaan atau 

kesiapan untuk bertindak yang berdiri dari menerima, merespon,

                                                            
29 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta : PT . Rineka 

Cipta,2003), h. 121.
30 Ys. Chaniago Arman, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 

2002), h. 427
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menghargai, dan bertanggung jawab terhadap suatu objek. Sedangkan 

tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan.31

Kesadaran politik yang rendah dapat dilihat apabila berada pada 

level pengetahuan dan pemahaman, sedangkan pada level sikap dan 

tinggi pada pola perilaku atau tindakan.

6. Kegiatan-Kegiatan Mahasiswa yang berkaitan dengan Kesadaran 

Politik

Mahasiswa masuk dalam kacah dunia politik merupakan sesuatu 

yang sangat baik jika memang dimaksudkan untuk berperan dalam 

pengawasan, pengabdian dan memberi dampak positif terhadap 

bangsa dan negara. Dilihat kembali dalam sejarah, dasar perubahan 

khususnya pada dunia politik hampir selalu dilakukan oleh 

mahasiswa. Mahasiswa terbukti mampu menjadi pelopor dalam 

sejarah Bangsa. 

Kesadaran berpolitik mahasiswa kini mulai memudar. Hal itu 

terjadi akibat kultur modernisasi dan globalisasi yang cenderung 

mengikis idealism. Padahal dalam bentangan sejarah negeri ini, 

mahasiswa memiliki peran besar sebagai agen perubahan. Karena itu, 

kesadaran mahasiswa perlu ditingkatkan lagi, dengan mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesadaran politik mahasiswa 

seperti misalnya ikut serta dalam pemilihan ketua BEM.

                                                            
31 Soekidjo Notoatmodjo, Op.Cit., h.124
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