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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia di lahirkan sebagai suatu mahluk yang utuh dan mandiri, namun 

dalam kehidupannya harus berkelompok dan bermasyarakat. Manusia tidak dapat 

berdiri sendiri, namun bergantung kepada orang lain. Manusia tanpa manusia 

lainnya tidak akan bisa bertahan hidup. Kehidupannya dengan manusia lain 

manusia berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan orang lain, karena 

manusia mempunyai naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Demikian 

manusia itu merupakan bagian dari suatu organisasi sosial, karena hampir seluruh 

kegiatan yang dilakukan oleh manusia berkaitan dengan oranglain. Tentunya 

manusia memiliki tujuan dalam hidupnya. Untuk memenuhi tujuan itu, manusia 

melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah membentuk organisasi-

organisasi. 

Organisasi merupakan wadah untuk berkumpul di mana sekelompok orang 

memiliki satu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pertemuan budaya dan motivasi 

orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda mempengaruhi perilaku 

individu dan menimbulkan problem dalam proses keorganisasian karena 

menyebabkan terjadinya benturan nilai-nilai individu yang dapat menjadi faktor 

pengganggu dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu setiap 

organisasi perlu menciptakan nilai-nilai yang dianut bersama untuk membangun 

sistem keorganisasian guna menyeragamkan pemikiran dan tindakan serta 
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mengubah perilaku individu ke perilaku organisasional. Jenis daripada organisasi 

sangat beragam, seperti : organisasi keluarga, organisasi masyarakat, organisasi 

sekolah, organisasi politik, organisasi internasional dan lain sebagainya. Salah 

satu organisasi yang dapat ditemukan di dalam lingkungan kampus yaitu 

Himpunan Mahasiswa Jurusan. 

HMJ merupakan organisasi jurusan yang bertujuan untuk menyalurkan 

inspirasi mahasiswa kepada jurusan agar terjadinya kerhamonisan antara 

mahasiswa dengan jurusan. Untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas 

harus melewati tantangan yang terjadi. Salah satunya yaitu sebagai mahasiswa 

yang mampu berprestasi di bidang akademik. Pada bidang akademis, mahasiswa 

dibekali berbagai macam intelektual. Kegiatan akademis ini akan menjadi lebih 

baik ketika ditunjang oleh kegiatan non akademis yang membantu mahasiswa 

untuk mengembangkan kepribadian, meningkatkan kepekaan sosial dan 

meningkatkan kedewasaan moral. Salah satu bentuk kegiatan non akademis ini 

adalah kegiatan kemahasiswaan yang tertuang dalam organisasi kemahasiswaan. 

Keinginan mahasiswa untuk mengikuti organisasi kemahasiswaan biasanya 

didorong oleh minatnya pada organisasi tersebut. Universitas biasanya memberi 

kesempatan bagi mahasiswa untuk aktif mengikuti organisasi-organisasi yang 

berfungsi sebagai wahana pengembangan diri supaya dapat ikut berpatisipasi 

dalam kehidupan bermasyarakat.   

Melalui keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, mahasiswa dapat 

belajar menerapkan ilmu yang didapatkan dari bangku perkuliahan. Selain itu 

mahasiswa juga akan belajar mengenai berbagai hal yang berguna bagi 
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perkembangan pribadinya seperti kepemimpinan, kepercayaan diri, kemampuan 

berkomunikasi dengan baik dan kepekaan sosial. Fungsi organisasi 

kemahasiswaan sebagai wahana pengembangan pribadi mahasiswa menuju 

kedewasaan pribadi dan moral, merupakan unsur penting dalam menciptakan 

manusia yang berkualiatas selain unsur intelektualitas yang didapatkan melalui 

kegiatan akademis.  

Organisasi bukan hanya menjadi tempat untuk berkumpul di mana 

sekelompok orang memiliki satu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Organisasi 

juga sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi bagi anggotanya yaitu seluruh 

mahasiswa yang berada dalam naungannya. Untuk menyalurkan aspirasi, 

mahasiswa dituntut untuk meyalurkan pendapat untuk membangun citra 

organisasi tersebut. Bukan hanya untuk menjadikan suatu organisasi menjadi 

ajang adu-domba antara pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 

Salah satu peran suatu organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan 

menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa dan setiap aspirasi tersebut 

memiliki suatu tolak ukur untuk mengambil suatu keputusan yang tepat. Pada 

suatu organisasi pasti adanya suatu pegangan sebagai struktur seperi AD/ART 

yaitu Anggaran Dasar Rumah Tangga. Wewenang HMJ sebagai pengambil 

keputusan yang tepat harus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam AD/ART 

tersebut. Keputusan harus tepat agar tidak ada terjadinya kesalahan dalam 

rancangan suatu kegiatan dalam setiap struktur bidang kepengurusannya. 

Berdasarkan hal tersebut , maka penulis tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Eksistensi HMJ sebagai organisasi internal di FIS Unimed”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi beberapa 

masalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Organisasi bagi mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Unimed 

2. Visi dan Misi HMJ di FIS Unimed di Fakultas Ilmu Sosial Unimed 

3. Sistem pemilihan pengurus HMJ di Fakultas Ilmu Sosial Unimed 

4. Hubungan HMJ dengan Mahasiswa dan dosen di Fakultas Ilmu Sosial 

Unimed 

5. HMJ sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa di 

Fakultas Ilmu Sosial Unimed 

6. Persepsi mahasiswa dengan keberadaan HMJ sebagai organisasi 

internal kampus 

7. Eksistensi HMJ sebagai organisasi internal di FIS Unimed 

1.3 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi dari berbagai macam masalah di atas, tidak 

memungkinkan bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap setiap 

identifiaksi masalah tersebut. Maka dari itu peneliti menganggap perlu 

adanya pembatasan masalah untuk mendapatkan data yang lebih 

mendalam dan terarah. Adapun pembatasan masalah yang akan penulis 

teliti yaitu “Eksistensi HMJ sebagai organisasi internal di FIS Unimed”. 
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1.4 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah diatas. Adapun yang menjadi perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tujuan di bentuknya organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan? 

2. Bagaimana Latar belakang terbentuknya HMJ Fakultas Ilmu Sosial 

Unimed? 

3. Bagaimana fungsi HMJ, sebagai organisasi jurusan di Fakultas Ilmu 

Sosial? 

4. Bagaimana eksistensi HMJ sebagai Organisasi internal di FIS Unimed? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari mengangkat judul ini adalah: 

1. Untuk mengetahui tujuan di bentuknya organisasi Himpunan Mahasiswa 

Jurusan 

2. Untuk mengetahui latar belakang terbentuknya HMJ Fakultas Ilmu Sosial 

Unimed 

3. Untuk mengetahui fungsi HMJ sebagai organisasi jurusan di Fakultas Ilmu 

Sosial Unimed 

4. Untuk mengetahui bagaimana eksistensi HMJ sebagai organisasi internal 

di FIS Unimed 
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1.6   Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca tentang organisasi 

Himpunan Mahasiswa Jurusan sebagai organisasi internal kampus 

2. Sebagai bahan yang dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain 

yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi hasil penelitian 

sebagai bahan rujukan penelitian dan sumbangan pemikiran mahasiswa 

FIS Unimed 

2. Memperkaya perpustakaan Universitas Negeri Medan khususnya Fakultas 

Ilmu Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


