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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan penyebab aksi Mahasiswa IKIP 

Medan menjelang reformasi Mei 1998, mengetahui bagaimana Kronologi terjadinya aksi 

Mahasiswa IKIP Medan menjelang reformasi Mei 1998 dan mengetahui dampak aksi Mahasiswa 

IKIP Medan menjelang Reformasi Mei 198. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode field research dan library research. Metode field research diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan pelaku aksi mahasiswa IKIP Medan menjelang refromasi sedangkan library 

research diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan Aksi Mahasiswa IKIP Medan 

Menjelang Reformasi Mei 1998. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui para pelaku aksi mahasiswa IKIP 

Medan adalah aksi yang dilakukan mahasiwa IKIP Medan menuntut agar Soeharto turun menjadi 

Presiden karena masa pemerintahan Soeharto sudah 32 tahun berkuasa dan terjadinya krisis 

ekonomi yng melanda Indonesia oleh karena itu mahasiswa IKIP Medan melakukan aksi unjuk 

rasa menuntut agar segera dilakukannya reformasi di segala bidang baik dibidang ekonomi dan 

politik. Mahasiswa IKIP Medan merupakan penggerak terjadinya reformasi terutama di kota 

Medan. Dengan adanya gerakan mahasiswa IKIP Medan maka banyak mahasiswa yang ada di 

Indonesia melakukan aksi Demonstrasi agar Soeharto segera turun dari jabatannya sebagai 

presiden. Dampak dari aksi yang dilakukan mahasiswa IKIP Medan bagi mahasiswa IKIP sendiri 

adalah munculnya mahasiswa-mahasiwa yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang dimana 

mereka berjuang untuk masyarakat agar masyarakat mendapatkan kehidupan yang lebih baik. 

Karena masyarakat sangat diresahkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok serta harga 

bahan bakar minyak (BBM) yang naik pada saat itu. Sehingga mahasiswa menuntut agar 

dilakukannnya reformasi . 

Kesimpulannya adalah aksi mahasiswa IKIP Medan merupakan aksi mahasiswa pertama di 

kota Medan pada tanggal 4 Mei yang membawa dampak besar bagi perubahan indonesia yang 

memicu mahasiswa yang ada di Indonesia melakukan aksi Unjuk rasa agar dilakukannya 

reformasi dan agar Soeharto segera turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia 

pada saat itu. 

 

 


