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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Mahasiswa merupakan insan intelektual yang akan menjadi generasi 

penerus bangsa di masa depan. Dalam mengembangkan dirinya, mahasiswa 

tidak hanya bisa memanfaatkan ruang kuliah sebagai tempat belajar, 

berhimpun dalam organisasi kemahasiswaan juga merupakan sarana belajar 

bagi setiap mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan intelektual, 

kemampuan sosial dan kemampuan religiusnya. 

Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk oleh mahasiswa merupakan 

miniature state atau student goverment yang melaksanakan tugas dan fungsi 

seperti sebuah negara. Konsekuensi dari organisasi kemahasiswaan sebagai 

student government ialah segala aktivitasnya merupakan aktivitas politik. Hal 

ini diungkapkan oleh Sitepu (2012, hlm. 10) yang menyatakan bahwa politik 

adalah segala hal yang terkait dengan “penyelenggaraan negara dan 

pemerintahan”. Jadi bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti organisasi 

kemahasiswaan maka seorang mahasiswa sedang belajar berpolitik. 

Berhimpun ke dalam organisasi kemahasiswaan merupakan hak bagi 

setiap mahasiswa. Seperti diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 77 ayat 1 sampai 3 yang menyatakan 

bahwa : 

1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan. 

2) Organisasi kemahasiswaan paling sedikit memiliki fungsi untuk: 
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a. mewadahi kegiatan Mahasiswa dalam mengembangkan bakat, 

minat, dan potensi Mahasiswa; 

b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian, dan 

kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; 

c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan Mahasiswa; dan 

d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat. 

3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan organisasi intra Perguruan Tinggi. 

Lembaga mahasiswa adalah sebuah wadah pembelajaran mahasiswa 

untuk mengembangkan diri dalam berorganisasi, kepemimpinan, dan belajar 

menjalankan kegiatan, dari mulai yang bersifat akademik maupun non-

akademik. Tujuan dari lembaga mahasiswa didirikan yakni untuk membuat 

suatu lembaga pemerintahan internal kampus dengan tujuan membantu 

pencapaian visi suatu universitas. Tidak hanya itu, lembaga mahasiswa juga 

bertujuan untuk menanamkan budaya kritis dan kepekaan sosial kepada setiap 

mahasiswa terhadap internal universitas dalam hal mengkritisi setiap 

kebijakan rektorat beserta jajarannya maupun persoalan terhadap 

pemerintahan negara. 

Di sekolah-sekolah tinggi, institut, dan universitas di Indonesia, 

lembaga mahasiswa adalah suatu wadah yang gampang dan mudah untuk 

dijumpai, dan akan terasa aneh ketika suatu universitas tidak mempunyai suatu 

lembaga mahasiswa. Lembaga mahasiswa (intra kampus) di Indonesia sangat 
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beragam, mulai dari Badan Eksekutif Mahasiswa(BEM) sebagai badan 

eksekutif dan Dewan Perwakilan Mahasiswa(DPM) sebagai badan legislatif ‒

ditingkat universitas maupun fakultas, dan Unit Kegitan Mahasiswa (UKM) di 

tingkat universitas sebagai lembaga  yang bergerak untuk mengembangkan 

bakat dan minat mahasiswa dalam bidang keagamaan, kesenian, olahraga dan, 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ/HIMA) di setiap program studi atau 

tingkat jurusan. Megenai nama-nama lembaga mahasiswa di Indonesia juga 

sangat bergam dan berbeda-beda di setiap kampus. 

Dari tujuan didirikannya lembaga mahasiswa di setiap universitas, 

institut, maupun di sekolah-sekolah tinggi di seluruh Indonesia adalah untuk 

membantu para mahasiswa mengembangkan diri di bidang akademik maupun 

non-akademik. Akan tetapi fenomena yang terjadi belakangan ini di 

kebanyakan kampus-kampus yang ada, lembaga mahasiswa justru keluar dari 

jalur atau visi kelembagaannya itu sendiri. 

Lembaga mahasiswa yang seharusnya menyajikan kegiatan-kegiatan 

yang progresif kepada mahasiswa, justru saat ini hanya membuat event-event 

yang hanya bersifat kesenangan (hura-hura) di kalangan mahasiswa itu 

sendiri. Seperti menyajikan event-event musik, lomba-lomba olahraga bahkan 

sampai ada lomba game online, mirisnya tidak sedikit mahasiswa yang justru 

menggemari event yang disajikan tersebut. 

Lembaga mahasiswa yang ada di kampus-kampus saat ini hanya 

disibukan dengan proposal-proposal sembari mengemis dana pada pihak 

birokrasi kampus mulai dari tingkat fakultas, universitas, bahkan sampai pada 
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korporasi kapitalistik.Dari berbagai event yang disajikan oleh lembaga-

lembaga internal kampus yang dananya berasal dari pemberian pihak kampus 

dari hasil lobi-lobi indah yang keluar dari mulut para anggota lembaga kampus 

tersebut dan menyerahkan proposal-proposal visioner yang diselimuti 

pembodohan, yang sejatinya akan membungkam dan menumpulkan kekritisan 

lembaga mahasiswa itu sendiri. Karena semakin seringnya lembaga 

mahasiswa disodorkan dana oleh pihak universitas maupun fakultas, sehingga 

semakin meninabobokan lembaga mahasiswa dengan jadwal event-eventnya 

yang sangat padat serta akan membuat mahasiwa tidak peduli dengan 

kebijakan-kebijakan kampus. 

Tidak sedikit event yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga 

internal kampus yang, lembaga mahasiswanya juga menyodorkan proposal 

dan meminta dana kepada korporat. Sering kali juga setiap event yang ada di 

lingkungan kampus kita akan melihat suatu produk-produk kapitalistik yang 

membuka lapak di event yang dibuat oleh lembaga mahasiswa tersebut. 

Banyak masyarakat kita yang selalu ditindas oleh ketidakadilan para kapitalis 

dan lembaga mahasiswa yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk 

membela masyarakat tertindas, bukan malah mejauhkan diri terhadap 

masyarakat tertindas dan tidak peduli dengan persoalan bangsa dan negara. 

Lembaga mahasiswa justru asyik bermesraan dengan para korporat-korporat 

kapitalis yang menyodorkan dana untuk event-event yang diselengrakan oleh 

lembaga-lembaga mahasiswa itu sendiri 
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Kalau sudah begini, lembaga mahasiswa hanya seperti pengemis dan 

bermental event organizer. Dari banyaknya event yang diselengarakan oleh 

lembaga mahasiswa yang hanya berisi kesenangan sementara dan tidak 

berguna, itu hanya membuat mahasiswa jauh dari pengkajian keilmuan, 

penelitian, dan dari masyarakat kecil.Sudah seharusnya lembaga mahasiswa 

menyelenggarakan event yang lebih berguna, seperti seminar-seminar 

keilmuan dan isu-isu nasional diperbanyak minimal mengajak mahasiswa 

diskusi- diskusi di pojokan kampus dan tentunya tidak perlu mengerluarkan 

banyak biaya. 

Lembaga mahasiswa adalah suatu sarana terbaik untuk pembelajaran 

organisasi dan kepemimpinan di lingkungan internal kampus sekaligus untuk 

menciptakan rantai intelektual, budaya kritis terhadap segala sesuatu dan 

kepekaan sosial mahasiswa itu sendiri.Sudah seharusnya lembaga mahasiswa 

menjadi lembaga yang mandiri dan revolusioner serta menjadi libido di setiap 

pergerakan mahasiswa. Jangan menjadi lembaga mahasiswa bermental event 

organizer dan pengemis yang selalu bergantung pada birokrasi kampus‒

apalagi korporat kapitalis yang selalu menindas rakyat kecil. 

Tidak berbeda dengan lembaga kemahasiswaan di Universitas 

Pasundan saat ini masih terdapat banyak permasalahan, salah satunya yaitu 

rendahnya partisipasi mahasiswa terhadap pemilihan Ketua Umum  Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Penddikan Universitas 

Pasundan (BEM FKIP UNPAS) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Faklutas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan (DPM FKIP 
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UNPAS)terbukti dari hasil pemira tahun 2015 dari total mahasiswa FKIP 

UNPAS kurang lebih 2.300 mahasiswa yang menggunakan hak suara nya 

sebanyak 1.922, total suara di nyatakan 208 suara tidak sah untuk Ketua 

Umum DPM dan 163 suara tidak sah untuk Ketua Umum BEM   maka penulis 

merasa ada yang harus di benahi dari Pemilihan Umum Raya ini,yang 

selanjutnya disingkat PEMIRA. 

Penyebab masih adanya mahasiswa yang tidak menggunakan hak 

suaranya adalah gejala apatisme dan krisis kepercayaan terhadap lembaga 

kemahasiswaan karena tidak terasanya pengaruh positif dengan adanya 

kelembagaan tersebut, disisi lain kurang nya sosialisasi dan pemahaman 

panitia penyelenggara pemilihan terhadap mahasiswa akan pentingnya 

partisipasi dalam pemilihan Ketua Umum DPM dan BEM FKIP Unpas. 

Di bentuknya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa(KPUM) yang 

membidangi Pemilihan Umum Raya(PEMIRA) sangat strategis untuk 

meningkatkan kesadaran pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan ketua 

BEM FKIP UNPAS maupun ketua DPM FKIP UNPAS. 

Selain itu, PEMIRA juga dapat menjadi gerbang awal arah politik 

kampus ke depan nya, karena dengan adanya PEMIRA kita bisa menentukan 

siapa yang akan mempimpin mahasiswa FKIP UNPAS khusunya untuk satu 

tahun ke depan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saepudin (2011) 

dalam penelitiannya menjelaskan tentang gejala apatisme mahasiswa terhadap 

organisasi, termasuk BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan 

Indonesia (REMA UPI) . 
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Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan organisasi 

kemahasiswaan adalah gejala apatisme mahasiswa terhadap organisasi (BEM 

REMA UPI) yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan kemahasiswaan 

oleh lembaga, kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung dalam organisasi, 

menurunnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap kinerja BEM REMA 

UPI, pembentukan paradigma cepat lulus oleh universitas, orientasi 

mahasiswa masuk ke perguruan tinggi (UPI) adalah menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (guru), ketidaksadaran mahasiswa akan pentingnya organisasi, serta 

adanya pandangan bahwa menjadi seorang aktivis itu harus siap untuk kuliah 

lama. 

Hal inilah yang memperlihatkan banyak mahasiswa yang apatis 

terhadap aktivitas politik. Kosasih (2011) dalam penelitannya tentang 

minimnya kesadaran politik mahasiswa mengungkapkan bahwa “tingkat 

kesadaran serta partisipasi politik mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan 

masih kurang dikarenakan paradigma mahasiswa yang belum menyadari akan 

pentingnya dunia politik dan mahasiswa saat ini terpengaruh oleh dunia bebas 

yang memudarkan semangat dalam berorganisasi”. 

Berdasarkan hasil tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai peran PEMIRA dalam membangun kesadaran berorganisasi 

mahasiswa. Adapun kesadaran berorganisasi disini adalah kesadaran dalam 

menggunakan hak pilihnya terhadap pemilihan ketua umum BEM FKIP 

UNPAS maupun DPM FKIP UNPAS 
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Selain itu, yang menjadi perbedaan antara penelitian yang akan penulis 

lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus 

permasalahan yang diteliti. Pada penelitian sebelumnya lebih memfokuskan 

pada gejala apatisme mahsaiswa terhadap organisasi dan minimnya kesadaran 

politik mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, maka dalam penelitian 

ini penulis lebih memfokuskan permasalahan pada peran PEMIRA dalam 

membangun kesadaran berorganisasi mahasiswa khususnya kesadaran dalam 

menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan Ketua Umum BEM FKIP 

UNPAS maupun DPM FKIP UNPAS. 

Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian yang berbeda. Jika 

pada penelitian sebelumnya yang menjadi lokasi penelitian adalah Universitas 

Pendidikan Indonesia, maka dalam penelitian ini yang menjadi lokasi 

penelitian adalah Universitas Pasundan. 

Kemudian dalam upaya untuk menciptakan warga negara yang baik 

atau good citizenship dan demokratis sesuai dengan salah satu tujuan 

pendidikan nasional dan pendidikan kewarganegaraan, maka PEMIRA sudah 

selayaknya mampu menjadi suatu sarana atau alat untuk membangun 

kesadaran politik siswa. 

Kesadaran politik dapat dibangun melalui sosialisasi politik, seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (2011, hlm 

22) bahwa yang dimaksud sosialisasi politik adalah “proses, oleh pengaruh 

mana seorang idividu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian 

menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya 
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terhadap gejala-gejala politik”.Inti dari kesadaran politik adalah partisipasi 

masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya dalam 

pemilihan umum yang salah satu indikatornya adalah kemelekan poltik dalam 

masyarakat. 

Indikator dari munculnya kesadaran berorganisasi mahasiswa salah 

satunya adalah munculnya partisipasi mahasiswa dan secara sadar 

menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan Ketua Umum baik BEM 

FKIP UNPAS maupun DPM FKIP UNPAS, serta tumbuhnya sikap 

tanggungjawab, baik tanggungjawab akan pilihannya dalam pemilihan 

tersebut maupun tanggungjawab terhadap kewajibannya sebagai mahasiswa. 

Akan tetapi peran-peran PEMIRA yang telah di jabarkan diatas saat ini 

tidak terlihat, peran PEMIRA yang sejatinya dapat berfungsi sebagai 

pembentukan karakter dan membangun kesadaran poliik Mahasiswa tidak 

berjalan dengan sebagaimana mestinya, terlihat dari hasil pra-penelitian yang 

dilakukan penulis yakni masih banyaknya mahasiswa yang tidak 

menggunakan hak pilihnya pada saat Pemilihan Ketua Umum baik BEM FKIP 

UNPAS maupun DPM FKIP UNPAS. Dan apabila ini terus di biarkan akan 

mengancam keberlangsungan dan keberadaan organisasi di Universitas 

Pasundan khususnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 

Selain itu permasalahan yang belakangan ini sering muncul adalah 

kurangnya kepedulian dan rasa tanggung jawab mahasiswa terhadap 

organisasi. Hal ini terlihat saat dilangsungkannya pemilihan ketua umum baik 

BEM FKIP UNPAS maupun DPM FKIP UNPAS, banyak mahasiswa yang 
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enggan menggunakan hak pilihnya atau memilih tapi tidak bertanggungjawab 

atas pilihannya tersebut. Terbukti dari hasil PEMIRA tahun 2014 dengan total 

pemilih 2.108 mahasiswa dengan total pemilih ketua Umum BEM 1632 suara 

dan 476 suara dinyatakan tidak sah, dan total pemilih Ketua Umum DPM 

1682 suara dan 411 suara dinyatakan tidak sah. Serta pada tahun 2015 dengan 

total pemilih 1.921 mahasiswa dengan total pemilih ketua Umum BEM 1.758 

suara dan 163 suara dinyatakan tidak sah, dan total pemilih Ketua Umum 

DPM 1.712 suara dan 208 suara dinyatakan tidak sah. Maka dapat 

disimpulkan dari dau tahun kebelakan terjadi penurunan terhadap partisipasi 

politik mahasiswa FKIP Unpas.  

Berdasarkan data dan fakta yang telah penulis uraikan diatas, maka 

penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana PEMIRA berperan sebagai 

media untuk membangun kesadaran berorganisasi mahasiswa. Oleh karena itu 

penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan judul: “PERAN 

PEMILIHAN UMUM RAYA DALAM MEMBANGUN KESADARAN 

BERORGANISASI MAHASISWA ( Studi Deskriptif pada kesadaran politik 

mahsiswa di FKIP UNPAS Bandung )”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disusun di atas maka dapat 

diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Adanya gejala apatisme mahasiswa terhadap organisasi 

kemahasiswaan termasuk BEM dan DPM FKIP UNPAS. Hal ini 
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disebabkan oleh kurangnya minat mahasiswa untuk berpartisifasi 

dalam pemilihan organisasi kemahasiswaan. 

2. Menurunnya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap BEM maupun 

DPM FKIP UNPAS. Ada beberapa pihak yang merasa bahwa peran 

BEM maupun DPM FKIP UNPAS di dalam kampus tidak terlalu ia 

rasakan. 

3. Rendahnya partisipasi politik mahasiswa dalam menggunakan hak 

suaranya di tingkat fakultas.  

4. Rendahnya kesadaran Mahasiswa dalam berorganisasi dan 

menggunakan haknya di PEMIRA 

5. Belum efektifnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh PEMIRA 

kepada mahasiswa FKIP UNPAS, sehingga masih banyak mahasiswa 

yang tidak mengetahui manfaat dan pentingnya suara mereka dalam 

keberlangsungan FKIP satu tahun kedepannya 

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana peran 

pemilihan umum raya dalam meningkatkan kesadaran berorganisasi 

mahasiswa di FKIP UNPAS Bandung?” 

2. Pertanyaan Penelitin 

Pertanyaan penelitian yang sesuai pada masalah diatas yaitu 

“apakah dengan adanya peran pemilihan umum raya dapat membangun 
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kesadaran partisipasi politik mahasiswa dalam pemilihan ketua umum baik 

DPM maupun BEM di FKIP UNPAS Bandung ?” 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat di jabarkan sejumlah 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana bentuk-bentuk yang dilakukan oleh PEMIRA dalam 

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa? 

2. Bagaimana kekurangan dan kelebihan PEMIRA dalam meningkatkan 

partisipasi politik mahasiswa? 

3. Apa faktor–faktor penghambat partisipasi politik mahasiswa? 

4. Bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh PEMIRA untuk 

meningkatkan partisipasi politik mahasiswa? 

5. bagaimana partisipasi politik mahasiswa terhadap penyelenggaraan 

pemilihan ketua umum baik BEM maupun DPM FKIP UNPAS 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang 

peranPEMIRA dalam memberi pengaruh terhadap kesadaran berorganisasi 

mahasiswa. 

2. Tujuan khusus 

Selain tujuan umum, penelitian ini pula memiliki tujuan khusus 

yakni untuk mengetahui dan mengidentifikasi : 
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1. Bentuk-bentuk yang dilakukan oleh PEMIRA dalam meningkatkan 

kesadaran berorganisasi mahasiswa. 

2. Kekurangan dan kelebihan PEMIRA dalam meningkatkan 

Kesadaran berorganisasi mahasiswa. 

3. Faktor–faktor yang menghambat mahasiswa berpartisipasi dalam 

pemilihan ketua umum baik BEM maupun DPM FKIP UNPAS. 

4. Strategi yang dilakukan oleh PEMIRA  untuk meningkatkan 

Kesadaran berorganisasi mahasiswa. 

5. memperoleh gambaran tentang partisipasi mahasiswa dalam 

penyelenggaraan pemilihan ketua umum baik BEM maupun DPM 

FKIP UNPAS 

F. Manfaat Penelitian 

Selain memilikitujuan sebuah penilitian haruslah memiliki 

manfaat.Adapun manfaat yang di harapkan melalui penelitian ini adalah :  

1. Manfaat Teoritis 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam tataran teoritis bidang pendidikan 

kewarganegaraan dalam rumpun ilmu politik. Penelitian ini 

memberikan gambaran tentang pembelajaran politik di lingkungan 

organisasi kemahasiswaan sebagai langkah awal untuk menjadikan 

mahasiswa sebagai warga Negara yang baik yang sesuai dengan tujuan 

PKn yaitu to be good citizenship. 
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2. Manfaat Kebijakan 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan gambaran 

kepada pihak pemerintah ataupun perguruan tinggi tentang kondisi 

partisipasi politik mahasiswa. Dari hasil penelitian ini diharapkan juga 

dapat menjadi bahan pertimbangan untuk ditetapkan kebijakan-

kebijakan yang tepat bagi organisasi kemahasiswaan secara khusus 

maupun mahasiswa secara umum. 

3. Manfaat praktik 

1. Bagi mahasiswa, penelitian dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan dan juga dorongan agar berpartisipasi dalam aktivitas 

politik baik dalam lingkup kampus maupun lingkup nasional. 

2. Bagi organisasi kemahasiswaan, penelitian ini dapat menjadi salah 

satu rujukan bagimana menentukan strategi sosialisasi politik yang 

tepat untuk meningkatkan partisipasi politik mahasiswa. 

3. Bagi pembaca, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi 

untuk mengetahui perkembangan bentuk sosialisasi politik 

Kelembagaan di FKIP UNPAS, partisipasi politik dan kegiatan 

politik mahasiswa di kampus FKIPUniversitas Pasundan Bandung.  

4. Manfaat isu serta aksi sosial  

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan 

terhadap aktivitas politik yang lebih baik baik dalam tataran kehidupan 

kemahasiswaan khususnya dan tataran kehidupan berbangsa dan 

bernegara pada umumnya. 
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G. Kerangka pemikiran, Asumsi dan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok 

orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik.Menurut M. 

Taopan, kesadaran politik (political awareness) merupakan proses 

batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan 

pentingnya urusankenegaraan dalam kehidupan bernegara maupun 

dalam konteks mahasiswa. 

PEMIRA adalah salah satu wadah untuk mahasiswa 

mengimplementasikan partisipasi politik mereka di tingkat kampus, 

dalam praktiknya pemira dilakukan untuk pemilihan ketua 

kelembagaan di tingkat jurusan fakultas maupun universitas. 

PEMIRA dapat menjadi alat untuk mahasiswa dalam memupuk 

rasa partisipasi politik sejak dini karena dalam kehidupan 

bermasyarakat kita sebagai warganegara yang baik harus ikut 

berpartisifasi dalam kegiatan – kegiatan bermasyarakat salah satu nya 

partisipasi politik. 

PEMIRA dapat membuat mahasiswa dapat menyadari betapa 

pentingnya partisipasi politik di kampus, karena itu akan menjadikan 

penentu kedepan nya bagaimana roda pemerintahan kelembagaan di 

tingkat kampus dapat berputar satu periode kedepan. 

Dalam mewujudkan warganegra yang baik maka PEMIRA 

sangat berperan aktif untuk mewujudkan nya, maka dari itu di 
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harapkan mahasiswa bisa sadar berorganisasi yang nantinya akan 

timbul kesadaran politik di masyarkat. 

2. Asumsi 

Membangun kesadaran adalah suatu proses atau usaha yang 

tidak dapat melalui paksaan, ini hanya akan timbul dari kemauan diri 

sendiri begitu juga dengan membangun kesadaran partisipasi 

politik.Untuk membangun kesadaran politik mahasiswa yang tidak 

dapat adanya unsur paksaan, maka dengan ini di adakan nya 

PEMIRAutnuk mewadahi partisipasi politik mahasiswa.  

PEMIRA di buat oleh KPUM (komisi pemilihan umum 

mahasiswa) untuk mewadahi mahasiswa dalam menyampaikan 

partisipasi politiknya dalam pemilihan ketua kelembagaan di tingkat 

jurusan fakultas maupun universitas. 

Dengan adanya PEMIRA, mahasiwa bisa belajar berdemokrasi 

bisa menentukan pilihan nya untuk menentukan roda organisasi 

kemahasiswaan kedepan nya, dan akhirnya akan timbul kesadaran 

berorganisasi implementasi dari kesadaran politik dari matakuliah 

PPKn yang kelak dapat di terapkan di kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

3. Hipotesis  

Hipotesis adalah kesimpulan sementara atas masalah penelitian. 

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur 

Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, bahwa “hipotesis dapat diartikan 
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sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan 

penelitian, sampai terbukti  melalui data yang terkumpul”. 

Dari arti katanya hipotesis memang berasal dua (2) penggalan 

kata, “hypo” yang artinya “di bawah” dan “thesa” yang artinya 

“kebenaran”. Jadi hipotesis yang kemudian cara menulisnya 

disesuaikan dengan Ejaan Bahasa Indonesia menjadi hipotesa, dan 

berkembang menjadi hipotesis. 

Berdasarkan asumsi diatas penelitian merumuskan hipotesis 

sebagai berikut : PEMIRA dapat membangun kesadaran berorganisasi 

mahasiswa 

H. Definisi operasional 

Menurut Ekawarna (2013, hlm 183) Definisi Operasional adalah 

definisi menunjukan spesifikasi atau ciri-ciri spesifik (indikator-indikator) 

yang lebih subtantif dari suatu konsep. Dengan kata lain definisi 

operasional adalah batasan yang dibuat berdasarkan karakteristik, ciri-ciri 

spesifik dari sesuatu konsep yang dikemukakan secara lebih terurai, 

sehingga lebih jelas menunjukan makna dari konsep tersebut. 

Untuk menghindari salah penafsiran dan pengertian terhadap 

beberapa istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka penulis 

memberikan penjelasan yang dirumuskan ke dalam definisi operasional 

sebagai berikut: 
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1. Peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang 

memangku status atau kedudukan tertentu. (Soleman B. Taneko, 1986, 

hlm 23) 

2. Kata PEMIRA di ambil dari PEMILU Menurut Ali Moertopo 

pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah 

sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya 

sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi 

yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, 

DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan 

pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan 

negara.perbedaan antara PEMILU dan PEMIRA terletak dari segi 

lokasi pelaksanaan dimana PEMIRA dilaksanakan di kampus 

sedangkan PEMILU dilaksanakan di kehidupan bernegara. 

3. Pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang 

berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan 

pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa 

(Siagian, 2005, hlm 9). 

4. Kesadaran politik (political awareness) merupakan proses bathin yang 

menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya 

urusankenegaraan dalam kehidupan bernegara(M. Taopan) 

5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mahasiswa adalah seseorang 

yang belajar di perguruan tinggi, di dalam struktur pendidikan di 
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Indonesia mahasiswa memegang status pendidikan tertinggi diantara 

yang lain. 

I. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi skripsi berisi rincian mengenai urutan dari 

setiap bab dan bagian bab dalam seluruh penulisan skripsi, yang terdiri 

dari bab satu sampai bab terakhir, yaitu bab lima. Rincian urutan dari 

setiap bab adalah sebagai berikut: 

1. Bab I pendahuluan, bab ini merupakan bagian awal dari skripsi 

yang menguraikan latar belakang penelitian berkaitan dengan 

kesenjangan antara harapan dan fakta di lapangan, identifikasi 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi operasional dan struktur organisasi 

skripsi. 

2. Bab II kajian teori, bab ini berisi tentang kajian teori yang terdiri 

dari tinjauan tentang metode inisiasi debat dan tinjauan tentang 

membangun karakter semangat kebangsaan. Kemudian berisi 

tentang analisis dan pengembangan materi pelajaran yang meliputi 

keluasan dan kedalaman materi serta karakteristik materi. 

3. Bab III metode penelitian, berisi tentang metode penelitian, desain 

penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan 

analisis data. 
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4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, berisi tentang deskripsi 

hasil dan temuan penelitian sesuai dengan rumusan masalan dan 

berisi tentang pembahasan penelitian. 

5. Bab V simpulan dan saran, berisi tentang simpulan dari hasil 

penelitian dan juga saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


