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HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk
Mamak, madrasah pertamaku yang tak kenal lelah mengajari ini-itu
Bapak, guru besar keduaku, dan pria paling sabar di dunia
Kakak, sosok yang selalu berada di level yang ingin kucapai
Annisa Nurmaulina, sahabat senjaku
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala
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HALAMAN MOTTO

Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam
peperangan itu) Daud membunuh Jalut, Kemudian Allah memberikan kepadanya
(Daud) pemerintahan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan
kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak menolak (keganasan)
sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi
Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.
(QS. Al-Baqarah : 251)

And of all princes, it is impossible for a new prince to escape the name of cruel, new
states being always full of dangers. … Nevertheless, he must be cautious in believing
and acting, and must not inspire fear of his own accord, and must proceed in a
temperate manner with prudence and humanity, so that too much confidence does not
render him incautious, and too much diffidence does not render him intolerant.
(Niccolo Machiavelli)

Tujuan rekrutmen dalam organisasi apapun bukan saja untuk memilih individu
“berkualifikasi” untuk masuk ke dalam sistem, tetapi juga untuk mencukur habis
individu yang “berbahaya” bagi kelangsungannya.
(Mi’rajul Akbar)
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PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah
Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam tidak lupa
pula penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi
Wasallamdan penerusnya yang telah membawa Islam, sehingga membawa kita dari
zaman kegelapan menjadi terang benderang. Dengan segala usaha, akhirnya penulis
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Machiavellianisme dan Persepsi Politik
Organisasi Pada Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Lingkup Cabang
Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 pada Program
Studi Psikologi Universitas Islam Indonesia.
Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa apa yang
telah dituliskan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, bimbingan, saran
serta penghargaan dari semua pihak sangat penulis harapkan demi tercapainya
penulisan yang lebih baik. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak
mendapatkan bantuan, dukungan dan kesempatan dari berbagai pihak. Untuk itu
penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Bapak Nandang Sutrisno, SH., M.Hum., LLM., Ph.D selaku Rektor
Universitas Islam Indonesia Periode Antar Waktu.
2. Bapak

Dr.rer.nat.

Arief

Fahmie,

S.Psi.,

MA.,

HRM.,

Psi.

selakuDekanFakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam
Indonesia.
3. Ibu Mira Aliza Rachmawati, S.Psi., M.Psi. selakuKetua Program Studi
Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam
Indonesia.
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4. Pak Hariz Enggar WijayaS.Psi., M.Si.selakuDosenPembimbingAkademik
sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang meluangkan waktu untuk
membimbing baik dalam kesulitan akademik sehari-hari maupun dalam
proses pengerjaan skripsi. Semoga Allah Ta’ala membalas usaha tersebut.
5. Bapak Drs. Sumedi Priyana Nugraha, Ph. D., Psikolog. selaku pengampu
Mata Kuliah Teknik Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan
demi penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam
Indonesia, yang telah membagi ilmunya baik secara formal melalui ruangruang kelas, maupun informal melalui forum-forum diskusi dan obrolan
pengalaman di kantin kampus.
7. Osep Supriatna, Ahmad Muthahar, dan Ikmal Yatsir, para ketua umum yang
tanpa mereka kuesioner penelitian skripsi ini tidak akan pernah sampai di
tangan orang yang mengisinya.
8. Segenap pengurus Himpunan Mahasiswa Islam lingkup cabang Yogyakarta
yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi subjek penelitian ini. semoga
skripsi kawan-kawan juga diberikan kelancaran sebagaimana skripsi ini
9. Hans Mahenta Fadli, Wahyudin Afrizal, Gharby Saidi, Hery Pratama, Akmal
MLRS, Osep Supriatna, Argo Fajar Surya, Ilham Budi Laksono, Bimo Bakti
Pratama, Muhammad Arif Setyawan, dan kader-kader HMI FPSB UII yang
tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu, yang telah membawa saya
berbagi segalanya selama beberapa tahun belakangan. Aku pernah berdoa
agar diberikan pengganti kawan di tempat merantau, dan kalianlah jawaban
atas doa-doa tersebut. Yakin Usaha Sampai!
10. Endo Faisal Ad-Dehlawi, Vikram Najib Al-Agil, M. Rizky Basuki, Putri
Zakia Salsabila, Kharisma Wibowo, Yanzu Sahara, Akmal MLRS, dan
Gharby Saidi, jajaran Dewan Perwakilan Mahasiswa FPSB UII yang sudah
berjuang bersama-sama mengawal dinamika perkaderan mahasiswa di FPSB
UII selama 1 periode.
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11. Ahmad Muthahar, Bima Pandu Winata, Risang Cahya Yudantara, M. Islam
Haqqul Yaqin, Ilham Budi Laksono, dan seluruh jajaran pengurus HMI
Koordinator Komisariat UII yang menjadi wadah organisasi terakhir bagi saya
di kampus ini. perjuangan kita belum selesai, kawan!
12. Seluruh kawan-kawan Prodi Psikologi angkatan 2013. Thanks for the
memories.
13. Bumiku, Annisa Nurmaulina, sahabat yang melebihi sahabat, yang telah
menemani selama lebih dari 4 tahun di kampus. Bukankah tahun-tahun yang
indah, karena bersamamu, kita melihat langit senja dimanapun kita berada?
Yes, I will marry you soon.
14. Bapak (Mohammad Anwar), Mamak (Badariah), dan Kakak (Hurriya Nur
Aldilla), keluarga tak tergantikan yang selalu mengingatkan untuk segera
menyelesaikan skripsi dan melanjutkan kehidupan. Mamak, skripsi ini
untukmu.

Ilmu pengetahuan tidak pernah sempurna, begitupun skripsi yang didasarkan
padanya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Meskipun
demikian, skripsi ini tetap menjadi ikhtiar untuk mencapai kebenaran. Semoga skripsi
ini memiliki nilai manfaat.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yogyakarta,

Januari 2018

Mi’rajul Akbar
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