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ABSTRACT 

 

FACTORS RELATED TO THE STUDENTS OF UNIVERSITY 

PERCEPTION OF CLASSIFICATION UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) 

(study student sociology FISIP T.A. 2013 / 2014 and 2014 / 2015 university 

lampung) 

 

By 

Agus Windu Santoso 

 

 This study aims to find out more in depth about the factors associated 

with students' perceptions about UANG KULIAH TUNGGAL (UKT). This type 

of research is explanatory method survey of 68 students. Sampling was done by 

using sampling techniques Simple Random Sampling. The results showed that no 

significant relationship between the knowledge of the UKT (of 0,436), motivated 

by his lecture (of 0,016) with students' perceptions about Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). However there was no significant relationship between family income 

implanted (at -0,180), (0,233) amounted to an organization experiences with 

students' perceptions about UANG KULIAH TUNGGAL (UKT). 

 

Keywords: Perception, UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), Family Income, 

Motivated by his lecture , Organization Experiences. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERSEPSI 

MAHASISWA TENTANG PENGELOMPOKAN UANG KULIAH 

TUNGGAL (UKT) 

Studi Mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP T.A 2013/2014 Dan 2014/2015 

Universitas Lampung 

 

Oleh 

AGUS WINDU SANTOSO 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam perihal faktor-

faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT). Tipe penelitian ini adalah eksplanasi dengan 

metode survei terhadap 68 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

menggunakan teknik Simple Random Sampling. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang UKT (sebesar 

0.436), motivasi kuliah (sebesar 0.016) dengan persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Akan tetapi tidak ada hubungan 

yang signifikan antara pendapatan keluarga (sebesar -0.180), pengalaman 

organisasi (sebesar 0.233) dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

 

Kata kunci : Persepsi, Pendapatan keluarga, Uang Kuliah Tunggal (UKT), 

motivasi kuliah, pengalaman organisasi. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat, setiap manusia membutuhkan 

pendidikan sampai kapanpun dan dimanapun ia berada. Menurut Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif  mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan 

manusia dan menjamin kemajuan sosial. Pembukaan UUD 1945 menyatakan 

bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan 

kesejahteraan umum, dan ikutserta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pasal-pasal 

dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga memperjelas kewajiban negara dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Pasal 28B (1) menyatakan bahwa setiap 

orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, 
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berhak mendapatkan pendidikan, serta mendapatkan manfaat dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas 

hidupnya dan kesejahteraan umat manusia. 

 

Pasal 31 UUD 1945 lebih tegas menyatakan tentang hak warga negara atas 

pendidikan dan kewajiban negara memberikan pendidikan kepada warganya. 

Pasal 31 menyatakan: 

1).  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 

2).  Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. 

3).  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah (APBD). 

 

Ketentuan UUD di atas menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas 

memang menjadi salah satu titik tekan kebijakan umum pemerintah Indonesia. 

Hal di atas juga berarti amanah kepada setiap pemerintah yang berkuasa di 

Indonesia untuk memberikan pendidikan bagi warga negaranya.  

 

Seiring berkembangnya zaman, dunia pendidikan terus mengalami perubahan dan 

bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan akan sumberdaya manusia yang 

lebih baik lagi, tidak terkecuali di Indonesia yang mencoba keluar dari 

keterpurukan dan bangkit untuk menjadi bangsa yang diakui dunia, terutama akan 

sumberdaya manusianya. Hal tersebut sudah dimulai dengan banyaknya tindakan-

tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan dunia 

pendidikan di tanah air. 
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Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri mengeluarkan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas). UU Sisdiknas tersebut menyebutkan bahwa keinginan besar 

pemerintah dalam bidang pendidikan yang mengamanatkan agar dana pendidikan 

(selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan) dialokasikan minimal 20% 

dari APBN dan minimal 20% dari APBD. Dengan dana APBN sebesar itu 

pemerintah bercita-cita untuk menyelenggarakan pendidikan dasar secara gratis. 

 

Pendidikan sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam mencetak 

generasi penerus bangsa juga masih jauh dari yang diharapkan. Masalah di sana-

sini masih sering terjadi, namun yang paling jelas adalah masalah mahalnya biaya 

pendidikan sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat pada kalangan bawah.  

Kualitas pendidikan negara, daerah, bahkan keluarga menunjukkan bagaimana 

kelangsungan hidup di massa yang akan datang. Kualitas pendidikan yang baik 

akan menghasilkan kesejahteraan keluarga yang baik, sedangkan kualitas 

pendidikan yang kurang baik akan menghasilkan kesejahteraan keluarga yang 

kurang baik pula. 

 

Momentum lahirnya kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang 

Nomor 22 Tahun 1999  memberi nafas baru bagi dunia pendidikan kita yang 

terengah-engah. Berdasarkan Undang-undang itu, wewenang terbesar bidang 

pendidikan ada di tangan Pemerintah Daerah, baik kebijakan menyangkut alokasi 

budget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Ditambah 

dengan disyahkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 
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044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, maka perangkat 

pemulihan daya pendidikan semakin tersedia. 

 

Disyahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 

juga mengamanatkan kepada setiap pelaksana pendidikan tinggi untuk membuat  

standar biaya pendidikan yang terjangkau bagi mahasiswa dan orang tua 

mahasiswa sebagai donatur/pembiaya kuliah. Hal itu tertuang pada Pasal 88 ayat 

(4) yang menyatakan bahwa: “Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan 

ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya”. 

Pendidikan murah dan pendidikan bermutu diharapkan dapat dirasakan oleh 

mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini. 

 

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah kemudian mengesyahkan Peraturan 

Menteri Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) di seluruh Pergurun Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. 

Kemudian disusul dengan terbitnya Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 

305/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah dan Surat Keputusan Nomor 

488/E/T/2012 tentang Tarif Uang Kuliah yang meminta Perguruan Tinggi untuk: 

1) Menghapus uang pangkal mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun 

akademik 2013/2014. 

2) Menetapkan dan melaksanakan tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi 

mahasiswa baru program S1 reguler mulai tahun akademik 2013/2014.  

 

Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan suatu upaya untuk mewujudkan 

biaya kuliah yang murah di seluruh Perguruan Tinggi Negeri. Melalui sistem ini, 
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mahasiswa tidak akan dikenakan biaya gedung, praktikum, uang SKS, uang 

wisuda, atau biaya tambahan lainnya. Semua biaya ini sudah dikumpulkan 

menjadi satu di dalam Uang Kuliah Tunggal (UKT).  

Alasan diberlakukannya Uang Kuliah Tunggal (UKT) menurut Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut: 

1) Biaya uang pangkal yang selama ini berlaku dirasa memberatkan calon 

mahasiswa. 

2) Biaya operasional yang selama ini dibutuhkan oleh Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dirasa tinggi 

sehingga “dibebankan” ke calon mahasiswa. 

3) Selain adanya uang pangkal, pada tiap semesternya mahasiswa diharuskan 

membayar biaya di luar SPP untuk biaya operasional pendidikan. 

4) Terbatasnya kesempatan belajar di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi calon 

mahasiswa dari golongan kurang mampu dan menengah dikarenakan 

tingginya biaya pendidikan tersebut. 

 

Pada saat ini, sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) sudah memasuki tahun yang ke 

dua. Sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) ini mulai menuai pro dan kontra dari 

berbagai kalangan, khususnya mahasiswa. Mahasiswa menganggap sistem Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) itu memberatkan, bukan meringankan mahasiswa dan 

orang tua. Mereka mengganggap, pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

tidak sesuai dengan keadaan ekonomi orang tua siswa serta tidak transparan 

dalam penentuan besarannya sehingga menimbulkan kesan adanya campurtangan 

pihak-pihak yang membawa kepintingan tertentu. Hal di atas berdasarkan 

informasi yang didapat pada pembukaan posko pengaduan Uang Kuliah Tunggal 
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yang dibuka oleh BEM U pada beberapa waktu yang lalu tepatnya pada tanggal 

20 Agustus 2014.  

 

Berbagai langkah telah dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan untuk 

mengevaluasi kebijakan tersebut, seperti mediasi dan membuka posko pengaduan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT). Puncaknya terjadi sebuah demonstrasi di depan 

gedung Rektorat Universitas Lampung (UNILA) terkait penolakan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT).  

Dikutip oleh Rudyansyah (Lampost.co 25-11-2014) sebagai berikut:   

“BANDAR LAMPUNG Sebanyak 5.000 mahasiswa Unila dari seluruh fakultas 

melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Rektorat Unila, Kamis (13/11) pagi. 

Demo tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan para mahasiswa atas kebijakan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diberlakukan pihak kampus.  Ada mahasiswa 

yang miskin tapi masuk golongan 4 dan harus membayar mahal. Sementara ada 

mahasiswa yang pakai mobil ke kampus, masuk golongan 1 dengan nominal UKT 

paling murah, kata Presiden Mahasiswa Ahmad Khoirudinsyam. Saat berita 

diturunkan, Wakil Rektor 2 Unila (Dwi Haryono) sedang menerima perwakilan 

dari Gubernur BEM seluruh fakultas dan Presiden Mahasiswa” (Lampost). 

Aksi demo yang dilakukan oleh mahasiswa akhirnya menuai hasil, seperti yang 

diberitakan oleh Radar Lampung Online berikut ini: 

“BANDARLAMPUNG Upaya banding Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa 

Universitas Lampung (Unila) semakin menemui titik terang. Berkas yang telah 

diverifikasi oleh pihak fakultas telah dikembalikan ke pihak Rektorat. Salah 

satunya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA). Dari 82 

berkas yang diverifikasi, ada 50 yang dinyatakan lolos dan berhak diturunkan 

UKT-nya. Dekan FMIPA Unila (Suharso) mengatakan, mengerucutnya jumlah 

tersebut karena masih banyak data mahasiswa yang menyalahi aturan.  

’’Kami menerima berkas itu langsung dari Rektorat untuk selanjutnya kami 

verfikasi ulang. Namun setelah diperiksa, memang kesalahan banyak berasal dari 

mereka. Contohnya ada anak pejabat, tetapi tetap minta diturunkan biaya UKT-

nya. Itu kan tidak fair” jelasnya, Senin (22/12), di ruang kerjanya. 

Ada lagi data yang mencantumkan apabila gaji orang tuanya menjadi sedikit 

lantaran telah dipotong untuk cicilan mobil atau barang sekunder lainnya. Dengan 

demikian, dapat diasumsikan jika mahasiswa tersebut berada dalam kondisi 
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perekonomian yang berkecukupan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan untuk 

penurunan UKT. 

Di sisi lain, sebagai salah satu fakultas eksakta, Suharso merasa prihatin. Sebab 

agenda perkuliahan di fakultasnya banyak membutuhkan sarana dan prasarana 

praktikum yang harganya tidak murah. Setelah dikalkulasi dan dirata-rata, untuk 

dapat menjalankan agenda perkuliahan dan kebutuhan fakultas, tiap mahasiswa 

seharusnya cukup membayar Rp 2,4 juta per semester. 

”Angka tersebut sama dengan Rp 400 ribu sebulan. Sama dengan SPP anak SD 

toh. Sedangkan kita disini memikirkan bagaimana memperbaiki gedung dan 

fasilitas, meningkatkan kualitas dosen, honor dosen, dan asdos (asisten dosen), 

dan sebagainya. Itu semua dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang 

berasal dari UKT. Ini yang seharusnya dipahami mahasiswa,” ungkapnya. 

Kendati demikian pihaknya tetap akan menyelesaikan urusan banding ini. Dia 

mengungkapkan golongan yang diturunkan banyak yang dari golongan IV dan 

turun ke III. Meski belum mendapat pengesahan dari Rektorat, namun para 

mahasiswa dapat langsung mengecek biaya UKT pascabanding ke masing-masing 

fakultas, mulai hari ini (23/12). 

Kabar tersebut tentunya menjadi angin segar bagi para mahasiswa. M. Lutfi, 

Menteri Hukum Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unila mengaku 

belum memeriksa kelanjutannya terkait banding UKT. Namun, penurunan UKT 

tersebut memang mutlak harus dilakukan. 

Disinggung soal temuan banyaknya mahasiswa yang memanfaatkan kesempatan 

ini sebagai aji mumpung, dia tidak membantah. Lutfi menyatakan jika pada saat 

pengumpulan berkas di posko BEM beberapa waktu lalu, banyak data mahasiswa 

yang tidak valid. 

”Sebelumnya kami tetap terima berkas itu. Tapi setelah itu kami lakukan 

verifikasi awal. Baru kita serahkan ke Wakil Rektor II untuk dibantu memeriksa 

ulang. Biasanya memang turunnya hanya satu atau dua golongan. Jika nantinya 

setelah banding, masih ada yang tidak sesuai, tentunya kami akan mengajukan 

banding kembali,” katanya. 

Wakil Rektor II (Dwi Haryono) membenarkan urusan verifikasi UKT telah 

berangsur diserahkan ke pihak Rektorat. Namun dia tidak dapat merincikan 

karena belum ada laporan secara keseluruhan. Dwi kembali menegaskan jika 

kewenangan untuk menurunkan dan menaikkan UKT ada pada pihak Dekanat. 

”Masih ada yang verifikasi, nanti saja kalau sudah lengkap. Pihak Rektorat hanya 

mengesahkan saja, yang menentukan kan mereka (Dekanat). Jika nanti seandainya 

terjadi protes lagi, ya silahkan saja,” pungkasnya (yay/c1/ade). 

 



8 
 

 
 

Berbagai persepsi atau pandangan mahasiswa di atas dipengaruhi berbagai faktor, 

seperti pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya sistem Uang Kuliah Tunggal 

(UKT), pengalaman, motif, kurang transparan dalam penentuan besaran Uang 

Kuliah Tunggal (UKT), dan sebagainya. 

 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam 

merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi 

mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. 

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun 

pada prinsipnya mengandung makna yang sama. 

 

Slameto (1995:105), berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya informasi ke dalam otak manusia. Sejalan dengan itu Fauzi (1999:37), 

menyatakan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. 

Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun 

persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau 

nyata. Menurut Thantawi (2005:88), persepsi merupakan proses mengingat atau 

mengidentifikasi suatu objek dengan menggunakan pengertian. Respon sebagai 

akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. 

Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada 

perhatian individu yang bersangkutan. 

 

Berdasarkan hal di atas, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman 

yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, 

hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain. 

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan 
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cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, 

diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandangnya. Persepsi 

juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu 

dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, 

kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi baik positif maupun negatif 

ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran bawah sadar kita. File 

itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang memicunya atau ada kejadian 

yang membukanya (Thantawi, 2005:88). 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti faktor dari dalam 

dirinya sendiri dan faktor dari luar, begitu pula yang terjadi pada kasus Uang 

Kuliah Tunggal yang dipandang beragam oleh mahasiswa sehingga menimbulkan 

respon atau aksi demo besar-besaran yang terjadi di depan gedung Rektorat 

Universitas Lampung tanggal 13 November 2014.  

 

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka peneliti ingin mengetahuai 

faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung. 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah, faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 

Universitas Lampung? 
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C.  Batasan Masalah 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, seperti faktor-faktor dari 

dalam dirinya sendiri dan faktor-faktor dari luar. Peneliti disini membatasi faktor-

faktor apa saja yang akan diteliti adalah pengetahuan mahasiswa tentang UKT, 

pendapatan keluarga, motivasi kuliah, dan pengalaman organisasi. 

 

D.  Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 

Universitas Lampung. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

 

1.  Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini memberikan gambaran bagaimana persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT), sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi semua pihak dalam melakukan perbaikan-perbaikan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi studi 

Sosiologi, khususnya psikologi sosial dalam hal faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi. 
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2.  Manfaat praktis 

a.  Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai faktor-faktor yang berhubugan dengan persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung. 

b. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis 

maupun sebagai referensi mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di 

Universitas Lampung. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

A.  Tinjauan Pustaka tentang Perilaku 

 

Pendekatan behaviorisme sudah dikenal sejak lama dalam ilmu sosial, khususnya 

di bidang psikologi.  Dalam sosiologi pendekatan ini dipelopori oleh B. F. Skiner.  

Dalam mengembangkan paradigma ini Skiner (dalam Soenyono, 2004) 

menganggap paradigma fakta sosial dan definisi soaial sebagai perspektif yang 

mistis, mengandung persoalan yang bersifat teka-teki.  Menurut Herbert Mead 

(dalam Ritzer dan Goodman, 2010: 268), menyatakan unit studi “tindakan” terdiri 

dari aspek tersembunyi dan yang terbuka dari tindakan manusia. Di dalam 

tindakan itulah semua kategori psikologis tradisional dan ortodoks menemukan 

tempatnya. Menurut Blumer (dalam Ritzer dan Goodman, 2010: 271), tindakan 

manusia juga dipengaruhi oleh faktor sosial-struktural dan sosial-kultural seperti 

sistem, struktur, kultur, posisi status, peran, adat, institusi, perwakilan kolektif, 

situasi, norma, dan nilai sosial. 

 

Menurut Herbert Mead (dalam Elbadiyansyah, 2014: 61), perilaku terjadi bukan 

hanya karena aktor langsung merespon ketika mendapatkan sebuah stimulus, 

tetapi aktor terlebih dahulu memahami dan menafsirkan stimulus tersebut untuk 

direspon dalam bentuk tindakan.
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Gambar 1.  Konsep Perilaku Herbert Mead 

 

Dalam proses memahami dan menafsirkan tersebut, aktor menggunakan simbol-

simbol sebagai medium (dalam konteks ini biasa disebut sabagai bahasa) untuk 

memunculkan makna melalui interaksi sosial. Meskipun perilaku adalah hasil dari 

respon atau reaksi terhadap stimulus dari luar individu, namun dalam memberikan 

respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor-faktor lain yang ada pada 

individu.  

 

Menurut George Ritzer (dalam Elbadiyansyah, 2014:53), perilaku yang terjadi di 

masa sekarang dikarenakan pengaruh dari perilaku di masa lalu, dan juga akan 

berpengaruh juga pada perilaku di masa depan. Menurut George C Homans 

(dalam Elbadiyansyah, 2014:53), perilaku manusia juga tercipta bukan hanya dari 

dirinya sendiri, melainkan juga dari luar dirinya. Artinya, eksistensi manusia tidak 

dibentuk oleh dirinya sendiri sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan 

mutlak, namun ia juga sepenuhnya dibentuk oleh lingkungan di mana ia berada. 

Dapat kita tangkap bahwa, ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku 

(Elbadiyansyah, 2014:53), antara lain: 

a) Faktor Internal 

Berasal dari dalam diri individu sendiri, yakni karakteristik individu yang 

bersifat given atau bawaan, seperti tingkat kecerdasan, tingkat emosional, 

jenis kelamin, dan sebagainya.  

Proses 

memahami dan 

menafsirkan Respons Stimulus 
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b) Faktor Eksternal 

Faktor ini berasal dari luar individu, yaitu lingkungan, baik lingkungan fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Faktor lingkungan sering 

dianggap sebagai faktor dominan yang mewarnai perilaku seseorang. 

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku adalah hasil dari respon atau reaksi 

terhadap stimulus dari dalam dan luar individu. Perilaku atau tindakan manusia 

juga dipengaruhi oleh faktor sosial-struktural dan sosial-kultural seperti sistem, 

struktur, kultur, posisi status, peran, adat, institusi, perwakilan kolektif, situasi, 

norma, dan nilai sosial. 

 

B.  Tinjauan Pustaka tentang Persepsi 

 

Persepsi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting bagi manusia dalam 

merespon kehadiran berbagai aspek dan gejala di sekitarnya. Persepsi 

mengandung pengertian yang sangat luas, menyangkut intern dan ekstern. 

Berbagai ahli telah memberikan definisi yang beragam tentang persepsi, walaupun 

pada prinsipnya mengandung makna yang sama. 

 

Slameto (1995:105), berpendapat bahwa persepsi adalah proses yang menyangkut 

masuknya informasi ke dalam otak manusia. Sejalan dengan itu Fauzi (1999:37), 

menyatakan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada di dalam otak. 

Terdapat perbedaan sudut pandang persepsi manusia dalam penginderaan, ada 

yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif maupun persepsi 

negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia. Menurut Thantawy 

(2005:88), persepsi merupakan proses mengingat atau mengidentifikasi suatu 
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objek dengan menggunakan pengertian. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat 

diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan 

mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang 

bersangkutan. 

 

Berdasarkan hal di atas maka perasaan, kemampuan berfikir, dan pengalaman-

pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi suatu 

stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan 

individu lain. Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang 

sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dipengaruhi oleh 

banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut 

pandangnya. Persepsi juga bertautan dengan cara pandang seseorang terhadap 

suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat 

indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya. Persepsi (positif 

maupun negatif) ibarat file yang sudah tersimpan rapi di dalam alam pikiran 

bawah sadar manusia. File itu akan segera muncul ketika ada stimulus yang 

memicunya, atau ada kejadian yang membukanya (Thantawi, 2005:88). 

 

Menurut Solso (dalam Satiadarma, 2001: 45-46), persepsi adalah deteksi dan 

interprestasi stimulus yang ditangkap oleh penginderaan. Jadi hal-hal yang 

ditangkap melalui pengindraan, kemudian ditrasformasikan ke susunan saraf pusat 

di otak, kemudian diinterprestasikan sehingga mengandung arti tertentu. Proses 

interprestasi ini turut pula mempengaruhi ingatan-ingatan seseorang tentang 

pengalaman di masa lampau. 
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Menurut Walgito (2010: 99), persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensorik. Menurut Moskowitz 

(dalam Walgito, 2010: 100), persepsi merupakan proses yang integrated dalam 

diri individu terhadap stimulus yang diterimanya. 

 

Menurut Wade dan Tauris (2007: 228), faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

antara lain: 

a. Kebutuhan, ketika seseorang membutuhkan sesuatu atau memiliki 

ketertarikan akan suatu hal atau menginginkannya, seseorang dengan mudah 

mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan itu. Disini peneliti 

mengkaitkan faktor kebutuhan dengan motivasi kuliah, seseorang yang 

mempunyai motivasi kuliah (membutuhkan kuliah) yang lebih pasti akan 

berbeda persepsinya atau menilai pengelompokan Uang Kuliah Tunggal 

(UKT)  dengan seseorang yang tidak mempunyai motivasi kuliah. 

b. Kepercayaan, apa yang dianggap benar dapat mempengaruhi interprestasi 

seseorang terhadap sinyal sensorik yang ambigu. Disini peneliti mengkaitkan 

faktor kepercayaan dengan pengetahuan tentang Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). Orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih tentang UKT dan 

dianggap benar pasti akan berbeda persepsinya dengan orang yang kurang 

mengetahui apa itu UKT. 

c. Emosi, emosi dapat mempengaruhi interprestasi seseorang mengenai 

informasi sensorik. 

d. Ekspektasi, pengalaman masa lalu sering mempengaruhi cara seseorang 

mempersepsikan dunia. Kecenderungan untuk mempersepsikan sesuatu 
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sesuai dengan harapan disebut sebagai set persepsi. Disini peneliti 

mengkaitkan faktor ekspektasi dengan pengalaman organisasi. Orang yang 

mempunyai pengalaman-pengalaman yang lebih di organisasi akan berbeda 

persepsinya dengan orang yang kuran pengalaman organisasinya.  

 

Dari pendapat di atas, faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat berasal 

dari diri sendiri ataupun orang lain, faktor perbedaan kultural yang ada atau 

kepercayaan yang dipegang oleh seseorang juga dapat mempengaruhi persepsi, 

emosi sesorang dan pengalaman masa lalu mereka. 

Menurut Walgito (2010: 101), faktor-faktor yang berperan dalam persepsi dapat 

dikemukakan beberapa faktor, yaitu: 

a. Objek yang dipersepsi 

Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor. 

Stimulus dapat datang dari luar individu yang mempersepsi, tetapi juga dapat 

datang dari dalam diri individu yang bersangkutan yang langsung mengenai 

syaraf penerima yang bekerja sebagai reseptor. 

b. Alat indera, syaraf, dan susunan syaraf 

Alat indera atau reseptor merupakan alat untuk menerima stimulus. Di samping 

itu juga ada syaraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan stimulus yang 

diterima reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. 

Sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan motoris yang dapat 

membentuk persepsi seseorang. 

c. Perhatian 

Untuk menyadari atau dalam mengadakan persepsi, diperlukan adanya 

perhatian, yaitu merupakan langkah utama sebagai suatu persiapan dalam 
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rangka mengadakan persepsi. Perhatian merupakan pemusatan atau konsentrasi 

dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada sekumpulan objek. 

 

Faktor-faktor tersebut menjadikan persepsi individu berbeda satu sama lain dan 

akan berpengaruh pada individu dalam mempersepsi suatu objek atau stimulus, 

meskipun objek tersebut benar-benar sama. Persepsi seseorang atau kelompok 

dapat jauh berbeda dengan persepsi orang atau kelompok lain sekalipun situasinya 

sama. Perbedaan persepsi dapat ditelusuri pada adanya perbedaan-perbedaan 

individu, kepribadian, sikap atau motivasi. Pada dasarnya proses terbentuknya 

persepsi ini terjadi dalam diri seseorang, namun persepsi juga dipengaruhi oleh 

pengalaman, proses belajar, dan pengetahuannya (Walgito, 2010: 101). 

 

C.  Tinjauan tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

 

Hakekat dari UKT adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap 

pembiayaan pendidikan, oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Mendikbud) pada tanggal 23 Mei 2013 telah mengeluarkan 

ketetapan mengenai besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).  

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) No. 55 Tahun 2013 tertanggal 23 Mei 2013.  

Dalam Permendikbud disebutkan bahwa: 

a. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) merupakan keseluruhan biaya operasional 

permahasiswa persemester pada program studi di perguruan tinggi negeri. 
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b. Biaya Kuliah Tunggal (BKT) digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang 

dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. 

c. Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan sebagian Biaya Kuliah Tunggal 

(BKT) yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan 

ekonominya. 

d. Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan berdasarkan Biaya Kuliah Tunggal 

(BKT) dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah (Pasal 1 Ayat 1). 

e. Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan 

kelompok kemampuan ekonomi masyarakat yang dibagi dalam 5 (lima) 

kelompok dari yang terendah hingga yang tertinggi, yaitu Kelompok I, II, III, 

IV, dan V. 

f. Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok I dan kelompok II diterapkan paling 

sedikit 5 (lima) persen dari jumlah mahasiswa yang diterima setiap Perguruan 

Tinggi Negeri (diatur dalam Permendikbud Pasal 4 Ayat 1, dan Ayat 2). 

g. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat memungut diluar ketentuan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) dari mahasiswa baru Program Sarjana (S1) dan 

Program Diploma Non Reguler paling banyak 20 (dua puluh) persen dari 

jumlah mahasiswa baru (Pasal 6 Permendikbud). 

Penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengacu pada pertimbangan sebagai 

berikut: 

a. Bahwa untuk menentukan biaya kuliah pada perguruan tinggi negeri di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai dengan 

jenis program studi dan kemahalan wilayah, perlu menetapkan biaya kuliah 

tunggal. 



20 
 

 
 

b. Bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan 

pendidikan, perlu menetapkan uang kuliah tunggal di perguruan tinggi negeri 

di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 

huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan 

Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan landasan sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi 

Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah (terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

Organisasi Kementerian  Negara). 

c. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 

Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 

(terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang 

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 

Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara). 
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d. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia 

Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah (terakhir dengan 

Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013). 

 

 

D.  Tinjauan Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Persepsi Mahasiswa 

tentang Pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

 

1.   Pengetahuan Mahasiswa tentang UKT 

Menurut Agung Pribadi (2009: 40), pengetahuan merupakan hasil tahu, dan ini 

terjadi setelah melakukan penginderaan terhadap suatu obyek. Pengertian lain, 

pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui 

pengamatan inderawi. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan indera 

atau akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum 

pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. 

 

Menurut Drucker (dalam Agung Pribadi, 2009: 41), pengetahuan adalah informasi 

yang dapat merubah seseorang atau sesuatu, dimana pengetahuan itu menjadi 

dasar untuk bertindak, atau pengetahuan itu menjadikan seorang individu atau 

suatu institusi memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan yang benar. Lebih 

jauh Achterbergh & Vriens (dalam Agung Pribadi, 2009: 41), menulis bahwa 

pengetahuan memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai latar belakang dalam 

menganalisa sesuatu hal, mempersepsikan, dan menginterpretasikannya, yang 

kemudian dilanjutkan dengan keputusan tindakan yang dianggap perlu. Kedua, 

peran pengetahuan dalam mengambil tindakan yang perlu adalah menjadi latar 

belakang dalam mengartikulasikan beberapa pilihan tindakan yang mungkin dapat 
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dilakukan, memilih salah satu dari beberapa kemungkinan tersebut dan 

mengimplementasikan pilihan tersebut. 

 

Pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman inderawi 

dikenal sebagai pengetahuan empiris atau pengetahuan aposteriori. Pengetahuan 

ini bisa didapatkan dengan melakukan pengamatan dan observasi yang dilakukan 

secara empiris dan rasional. Pengetahuan empiris tersebut juga dapat berkembang 

menjadi pengetahuan deskriptif bila seseorang dapat melukiskan dan 

menggambarkan segala ciri, sifat, dan gejala yang ada pada objek empiris 

tersebut. Pengetahuan empiris juga bisa didapatkan melalui pengalaman pribadi 

manusia yang terjadi berulangkali. Misalnya, seseorang yang sering dipilih untuk 

memimpin organisasi dengan sendirinya akan mendapatkan pengetahuan tentang 

manajemen organisasi. 

 

Selain pengetahuan empiris, ada pula pengetahuan yang didapatkan melalui akal 

budi yang kemudian dikenal sebagai rasionalisme. Rasionalisme lebih 

menekankan pengetahuan yang bersifat apriori, tidak menekankan 

padapengalaman. Misalnya pengetahuan tentang matematika. Di dalam 

matematika, hasil perhitungan 1 + 1 = 2 bukan didapatkan melalui pengalaman 

atau pengamatan empiris, melainkan melalui sebuah pemikiran logis akal budi.  

 

Pengetahuan adalah akumulasi dari pengalaman-pengalaman yang dialami oleh 

manusia, yang diperolehnya melalui penginderaan. Dengan penginderaan, 

pengalaman diperoleh melaui membaca, melihat mendengar, bahkan merasakan 

berbagai objek sosial yang terjadi disepanjang hidupnya. Pengetahuan yang 

terbentuk dari pengalaman-pengalaman dapat saja terjadi secara langsung maupun 
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tidak langsung. Pengetahuan yang diperoleh oleh manusia itu bukan hanya 

menjadi alat ukur kecerdasan atau kualitas seseorang, ia juga dapat menjadi 

pembentuk persepsi, sikap, dan perilaku. 

 

Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting untuk terbentuknya persepsi 

dan tindakan seseorang, sehingga tingkat pengetahuan mahasiswa mengenai Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) seperti, pengertian, tujuan, landasan, dan sistem Uang 

Kuiah Tunggal (UKT) akan berimbas terhadap seberapa objiktifnya penilayan, 

pandangan, dan respon yang akan dilakukan oleh mahasiswa terkait masalah 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

2. Pendapatan Rumahtangga/Keluarga  

Menurut Christpher Pass dan Bryan Lowes (1994: 287), pendapatan (income) 

adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, 

sewa, bunga, laba, dan lain sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, 

uang pensiun, dan lain sebagainya. Senada dengan definisi di atas, Jean (1979: 

569), juga menyebutkan bahwa earning is money gained by labor, services or 

performance, wages, salary, etc. Artinya, pendapatan adalah uang yang diperoleh 

dari hasil bekerja, pelayanan diri, gaji, upah, dan lain-lain. Menurut Kadariyah 

(1981: 26), pendapatan seseorang terdiri dari penghasilan berupa upah/gaji, bunga 

sewa, dividend, keuntungan, dan merupakan suatu arus uang yang diukur dalam 

suatu jangka waktu, misalnya seminggu, sebulan, atau setahun. 

 

Orang tua di sini adalah setiap orang yang bertanggungjawab dalam suatu 

keluarga atau rumahtangga, biasanya disebut ayah dan ibu. Jadi yang dimaksud 
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dengan pendapatan orang tua adalah penghasilan yang diperoleh orang tua, yang 

berasal dari pekerjaannya atau modal yang lainnya. 

 

Kemampuan orang tua untuk membiayahi pendidikan anaknya berbeda-beda. 

Ketika orang tua yang berpenghasilan tinggi dan mempunyai cukup uang akan 

dengan mudah membiayai pendidikan anaknya, sedangkan orang tua yang 

mempunyai penghasilan kurang atau pas-pasan akan kesulitan dalam membiayai 

pendidikan anaknya. Masyarakat yang mampu atau berpenghasilan tinggi 

mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan 

dibandingkan dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam konteks ini 

mahasiswa yang orang tuanya mempunyai penghasilan tinggi mungkin berbeda 

penilaiannya tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal dibandingkan dengan 

mahasiswa yang orang tuanya berpenghasilan rendah. 

 

3. Motif (Motivasi Kuliah Mahasiswa)  

Faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan persepsi adalah motif dan 

kebutuhan. Apabila seseorang sedang lapar dan membutuhkan makanan maka 

seseorang cenderung lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan 

makanan. Demikian pula dengan perilaku seseorang akan lebih terarah atau 

terdorong oleh motif untuk mencari makan (Setiadarma, 2001: 48). 

 

Menurut Walgito (2010: 240), dorongan yang datang dari dalam untuk berbuat 

disebut motif atau kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong 

untuk berbuat (driving force). Menurut Branca (dalam Walgito, 2010: 240), motif 

berasal dari bahasa latin yaitu movere  yang berarti bergerak atau  to move. 

Menurut Walgito (2010: 240-241), motivasi itu mempunyai tiga aspek, yaitu: 
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1) Keadaan terdorong dalam diri organisme (a driving state), yaitu kesiapan 

bergerak karena kebutuhan. 

2) Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. 

3) Goal atau tujuan yang dituju oleh perilaku tersebut. 

 

Jenis-jenis motif menurut Walgito (2010: 244-253), yaitu: 

1) Motif Fisiologis 

Dorongan atau motif fisiologis pada umumnya berakar pada keadaan jasmani, 

misalnya dorongan untuk makan, minum, seksual, dan lain-lain. Motif ini 

juga sering disebut sebagai motif dasar (basic motives) atau motif primer 

(primary motives). Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa motif itu 

timbul apabila adanya kebutuhan yang diperlukan. 

2) Motif Sosial 

Motif sosial merupakan motif yang kompleks dan merupakan sumber dari 

banyaknya perilaku atau perbuatan manusia. Motif sosial itu dapat dibedakan 

dalam tiga motif, yaitu: motif berprestasi, motif kebutuhan afiliasi, dan motif 

berkuasa. 

 

Dengan demikian dapat disimpulkan motif seseorang pasti akan diakiri oleh 

adanya tujuan atau goal dan biasanya tujuan tersebut adalah salah satu dari 

kebutuhan yang harus dipenuhi. Ketika seseorang menpunyai tujuan atau goal  

dan yang tidak mempunyai tujuan akan berbeda menilai suatu masalah yang sama. 

Dalam konteks hal ini persepsi seseorang dipengaruhi motif atau kebutuhan, jadi 

ketika mahasiswa mempunyai motif yang kuat (motivasi kuliah) mungkin akan 
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mempengaruhi penilaian atau persepsi tentang pengelompokan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT). 

 

4. Pengalaman Mahasiswa (Organisasi).  

Menurut Setiadarma (2001: 29), cara menilai atau mengevaluasi suatu keadaan 

tertentu sangat dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu yang pernah 

seseorang alami. Rekoleksi ingatan seseorang akan mempengaruhi sikap 

seseorang terhadap sesuatu hal yang seseorang hadapi di masa kini, dan 

selanjutnya akan berpengaruh pula pada sikap seseorang terhadap kemungkinan di 

masa depan. Berbagai pengalaman masa lalu seseorang membuat sistem 

organisasi di dalam diri seseorang dalam proses berpikir, merasa, dan 

bertingkahlaku. Di dalam psikologi kognitif hal ini dikenal sebagai skema. Sistem 

organisasi atau skema yang ada di dalam diri seseorang membentuk standar 

penilaian yang seseorang miliki atas suatu hal tertentu, dan standar penilaian 

seseorang ini memiliki istilah-istilah atau nama-nama tertentu sesuai dengan 

pengalaman yang pernah seseorang alami (Setiadarma, 2001: 29). 

 

Pengalaman seseorangakan mempengaruhi pandangan atau penilaian seseorang 

terhadap suatu objek masalah. Pengalaman didapat dari relokasi ingatan-ingatan 

tentang kejadian yang pernah dialami. Ingatan-ingatan tersebut akan disaring dan 

dipresentasikan kedalam suatu tindakan. Setiap individu mempunyai kemampuan 

yang berbeda-beda dalam merelokasi ingatan-ingatan masa lampau sehingga 

menyebabkan perbedaan tindakan. 

 

Pengalaman-pengalaman mahasiswa yang menerima sistem pengelompokan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) akan membuat penilaian tersendiri terhadap bagaimana 
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pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), dalam konteks ini mahasiswa tahun 

angkatan 2013/2014 yang sudah memasuki tahun kedua akan besar kemungkinan 

berbeda penilaiannya ketika dibandingkan dengan mahasiswa tahun angkatan 

2014/2015 yang baru mengalaminya. Adapun pengalaman dalam penelitian ini 

akan diukur berdasarkan lama waktu penerimaan sistem Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) terhadap mahasiswa, banyaknya organisasi yang diikuti oleh mahasiswa, 

keaktifan mahasiswa dalam organisasi, dan segala hal yang telah dialami oleh 

mahasiswa selama menjalani program Uang Kuliah tunggal (UKT). 

 

E.  Kerangka Konsep 

 

Kerangka konsep adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin 

diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2002). 

Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka kerangka konsep yang digunakan 

sebagai berikut: 

 Variabel X 

 

        Variabel Y 

 

 

 

Gambar 2.  Kerangka Konsep Penelitian 

PENGETAHUAN tentang 

UKT 
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ORGANISASI 

MAHASISWA 
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Dari kerangka konsep yang ada, peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dilihat dari pengetahuan mahasiswa tentang Uang 

Kuliah Tunggal (UKT), pendapatan rumahtangga/keluarga, motivasi kuliah 

mahasiswa, dan pengalaman-pengalaman organisasi mahasiswa. 

F.  Hipotesis Penelitian 

 

Dari kerangka konsep di atas, maka hipotesa dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengetahuan tentang UKT (Uang Kuliah Tunggal) 

Ha:  Ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa tentang Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah 

Tunggal (UKT). 

Ho:  Tidak ada hubungan antara pengetahuan mahasiswa tentang Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT). 

 

2. Pendapatan Rumah tangga/keluarga 

Ha:  Ada hubungan antara pendapatan rumah tangga/keluarga  dengan persepsi 

mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

Ho:  Tidak ada hubungan antara pendapatan rumah tangga/keluarga  dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 
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3. Motivasi Kuliah Mahasiswa 

Ha:  Ada hubungan antara motivasi kuliah mahasiswa dengan persepsi mahasiswa 

tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

Ho: Tidak ada hubungan antara motivasi kuliah mahasiswa dengan persepsi 

mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

 

4. Pengalaman Mahasiswa 

Ha:  Ada hubungan antara pengalaman-pengalaman organisasi mahasiswa dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

Ho: Tidak ada hubungan antara pengalaman-pengalaman organisasi mahasiswa 

dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah eksplanasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menyoroti 

hubungan antar variabel-variabel dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

sebelumnya. Menurut Sanapiah (2010: 21), penelitian ekplanasi (explanatory 

research) dimaksudkan untuk menguji hubungan antar variabel yang 

dihipotesiskan. Pada tipe penelitian ini, jelas ada hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya. Hipotesis itu sendiri menggambarkan hubungan antar dua atau 

lebih variabel, untuk mengetahui apakah suatu variabel berasosiasi atau tidak 

dengan variabel lainnya, dan apakah suatu variabel disebabkan/dipengaruhi 

ataukah tidak oleh variabel lain. 

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan suatu pola penyajian dari sebuah analisis 

mengenai fenomena yang disusun dengan data kuantitatif serta membuat 

ketepatan pengukurannya dengan metode statistika sebagai alat ukurnya. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan fakta dan data dengan sistematis 

secara faktual dan akurat. Penggambaran tersebut dilakukan 
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berdasarkan analisis dari fenomena yang disusun dengan data kuantitatif 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung. Dengan 

pendekatan ini, peneliti memperoleh berbagai fakta secara faktual dan 

memperlihatkan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa 

tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

 

 

B.  Lokasi Penelitian 

 

Penelitian ini mengambil lokasi di Jurusan Sosiologi Fakutas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih 

tempat tersebut sebagai lokasi penelitian, karena mahasiswa Sosiologi tahun 

angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 adalah penerima sistem Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT). Adapun alasan lainnya yang membuat peneliti memilih 

mahasiswa jurusan Sosiologi adalah adanya keragaman karakteristik mahasiswa 

sehingga menarik untuk diteliti, yang diharapkan kelebihan itu menjadikan 

informasi atau data yang diperoleh lebih akurat kebenarannya dan terjangkau oleh 

peneliti. 

 

 

C.  Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

 

Definisi konseptual ditentukan untuk memudahkan pemahaman dan menafsirkan 

berbagai macam konsep yang berkaitan dengan penelitian. Dengan melihat 
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definisi konsep dan operasional variabel suatu penelitian, maka seorang peneliti 

akan dapat mengetahui bagaimana suatu variabel yang diteliti akan diukur atau 

diamati dalam realitasnya. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan 

kajian teori/pustaka maka batasan konsep dan definisi masing-masing variable 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.  Definisi Konsep dan Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Konseptual Definisi Operasional 

Persepsi Mahasiswa 

tentang Pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). 

Pandangan mahasiswa 

terhadap pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) berdasarkan 

stimulus yang mereka 

peroleh. 

Pada penelitian ini 

persepsi dilihat dari 

bagaimana tanggapan-

tanggapan mahasiswa 

tentang pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal 

(UKT), meliputi: 

1. Besaran UKT 

2. Cara penentuan UKT 

3. Ketepatan sasran 

penerimaan UKT  

4. Transparansi data 

UKT  
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Tabel 1 (lanjutan). 

Pengetahuan 

Mahasiswa tentang 

Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). 

Berbagai informasi yang 

ditemui dan diperoleh 

melalui pengamatan 

inderawi. 

Semua hal yang 

diketahui oleh 

mahasiswa tentang Uang 

Kuliah Tunggal (UKT), 

meliputi: 

a. Landasan UKT. 

b. Tujuan UKT. 

c. Ketentuan UKT. 

d. Sistem 

Pengelompokan 

UKT. 

Pendapatan rumah 

tangga/keluarga. 

Penghasilan yang 

diperoleh rumah 

tangga/keluarga yang 

berasal dari pekerjaannya 

atau modal yang lainnya. 

Pendapatan dalam 

penelitian ini dilihat dari 

Jumlah penghasilan yang 

diterima keluarga dalam 

satu bulan, meliputi: 

a. Pendapatan Ayah. 

b. Pendapatan Ibu. 

c. Pendapatan dari 

modal, usaha, dan 

segala sesuatu 

yang 

menghasilkan 

uang.  
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Tabel 1 (lanjutan). 

Motivasi Kuliah 

Mahasiswa. 

Dorongan dari dalam 

untuk berbuat suatu 

tindakan. 

Motivasi pada penelitian ini 

dilihat atau dinilai dari: 

a. Keaktifan 

mahasiswa dalam 

kegiatan akademik 

dan non akademik. 

b. Banyaknya referensi 

belajar mahasiswa. 

Pengalaman 

organisasi Mahasiswa. 

Kejadian yang pernah 

dialami (dijalani, 

dirasai, ditanggung, 

dsb) baik yang sudah 

lama atau baru saja 

terjadi selama menjadi 

mahasiswa. 

Dalam penelitian ini 

pengalaman organisasi 

mahsiswa dilihat dan diukur 

dari:  

a. Tahun masuk atau 

tahun angkatan 

mahasiswa. 

b. Keikut sertaan dalam 

Organisasi. 

c. Keaktifan dalam 

Organisasi 

 

 

 

D.  Populasi dan Sampel 

 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, selanjutnya 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:80). Berdasarkan 

batasan tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
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Sosiologi tahun angkatan 2013/2014 dan 2014/2015 yang masih aktif dan 

berjumlah 209 (lihat Tabel 2). 

Sampel menurut Hadi (1986:70) adalah individu yang diselidiki, atau dapat 

dikatakan sebagai contoh atau wakil dari populasi dalam jumlah yang cukup 

besar. Sedangkan menurut Azwar (2004:79), sampel adalah bagian dari populasi. 

Sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Sosiologi Universitas Lampung 

tahun ajaran 2013/2014 dan 2014/2015 yang masih aktif.  

 

Tabel 2.  Jumlah Mahasiswa Aktif Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Angkatan 2013/14 dan 

2014/2015 

No Tahun Angkatan Jumlah Mahasiswa 

1 Sosiologi 2013 100 

2 Sosiologi 2014 109 

Jumlah 209 

Sumber: Bagian Kemahasiswaan FISIP UNILA 

 

Rumus penentuan banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian ini  

menggunakan formula Slovin (dalam Notoatmodjo, 2002), sebagai berikut: 

     
21 Nd

N
n




 

Keterangan: 

n  :  jumlah sampel 

N  : jumlah populasi 

d  : presisi (tingkat kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolelir (diinginkan), yaitu 

sebesar 10% atau 0,1)  
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n

 
Berdasarkan rumus tersebut (dengan jumlah populasi sebanyak 209 mahasiswa), 

maka jumlah minimum sampel yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah 67,63 

yang dibulatkan menjadi 68 mahasiswa. Setiap subpopulasi akan ditentukan 

jumlah sampel berdasarkan rumus: 

      
 

 
     

Keterangan : 

SPI  = Jumlah sampel pada tiap-tiap subpopulasi 

n = Jumlah responden dalam subpopulasi 

N = Jumlah responden dalam populasi 

JS  = Jumlah sampel yang dibutuhkan 

 

Tabel 3.  Jumlah Sampel pada Setiap Subpopulasi 

NO Tahun Angkatan 
Jumlah 

Mahasiswa 

Jumlah Sampel pada tiap 

Subpopulasi 

1 Sosiologi 2013 100 33 

2 Sosiologi 2014 109 35 

Jumlah 209 68 

 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simpel 

RandomProposional Sampling sehingga setiap mahasiswa mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampel. 
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E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: 

1.  Data Primer 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menyebarkan 

kuesioner. Teknik ini dilakukan dengan cara menyebar daftar pertanyaan logis 

yang berhubungan dengan masalah penelitian kepada responden yang telah 

ditentukan sebelumnya. Kuesioner yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang berupa 

jawaban pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti untuk mengetahui faktor-

faktor yang berhubungan dengan  persepsi mahasiswa tentang pengelompokan 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Lampung. 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari data Uang Kuliah Tunggal (UKT) Universitas 

Lampung yang berupa besaran tiap-tiap kelompok UKT dan catatan lain yang 

mendukung penelitian ini. 

 

 

F.  Teknik Pengolahan Data 

 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program pengolahan 

data SPSS, yaitu dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Tahap editing, yaitu proses pemeriksaan kembali kuesioner yang telah terisi 

di lapangan (jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, serta untuk melihat 

kebenaran dan kelengkapan cara pengisian). 
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b. Membuat format entry data di program SPSS sesuai dengan pertanyaan-

pertanyaan yang terdapat di kuesioner. 

c. Tahap entry data, yaitu memasukkan data yang telah didapatkan dari 

kuesioner ke dalam komputer. 

d. Processing data, yaitu pengolahan dan penyajian data, baik dalam bentuk 

data statistik, tabel-tabel, maupun grafik untuk menginventarisir semua 

variabel dan hubungan antar variabel. 

 

G.  Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kuantitatif. Teknik analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis uji 

korelasi bevariat (bivariate correlation), yaitu jenis statistika yang digunakan 

untuk mengetahui (1) ada tidaknya hubungan, (2) keeratan hubungan antara dua 

variabel, dan (3) untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Koefisien korelasi 

menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Karena 

data hasil penelitian ini berskala ordinal, maka uji korelasi yang digunakan adalah 

uji korelasi Rank Spearman dengan menggunakan bantuan program SSPS for 

Windows 17.0 dan batas Uji atau tingkat kepercayaan 0,05 dan Confidence 

Interval 95% (α = 0.05). 

 

Pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan setelah analisis kuantitatif 

selesai, yaitu menganalisis jawaban-jawaban responden dengan tujuan untuk 

memperjelas atau melakukan klarifikasi terhadap informasi–informasi yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang berhubungan dengan persepsi mahasiswa 

tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT).  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

 

Universitas Lampung sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi, dengan Pola 

ilmiah Pokok yaitu Pengembangan Wilayah Lahan Kering, berupaya ikut serta 

memenuhi tuntutan tersebut.  Salah satunya adalah mendidik tenaga-tenaga muda dan 

potensial yang memiliki dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan, pemberdayaan 

masyarakat, kebijakan publik, komunikasi, organisasi, bisnis dan manajemen, tata 

nilai serta perilaku perubahan masyarakat dengan segala dinamika serta 

permasalahannya.  Untuk itu, Universitas Lampung bersama-sama dengan 

Pemerintah Daerah berusaha mengembangkan fakultas-fakultas baru yang relevan 

dengan rencana pengembangan daerah.  Salah satu fakultas yang relative baru adalah 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unila mulai melaksanakan kegiatan Tridharma 

Perguruan Tinggi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 

90/KPTS/R/1983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia Pendirian Persiapan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.  
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Disusul kemudian tanggal 21 Agustus 1984 terbit Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud 

RI Nomor:103/DIKTI/Kep/1984 Tentang Jenis dan Jumlah Program Studi pada 

setiap Jurusan di lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah yang 

mengukuhkan keberadaan Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu 

Pemerintahan yang berada dalam lingkungan Fakultas Hukum sebagai induk 

persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oleh karena itu mulai tahun 

akademik 1985/1986, persiapan FISIP Unila menerima mahasiswa baru melalaui 

jalur penelusuran minat kemampuan (PMDK) dan jalur seleksi penerimaan 

mahasiswa baru (SIPENMARU), Kepanitiaan pendirian FISIP ini disempurnakan 

dengan SK Rektor Unila: 85/KPTS/R/1986 tanggal 22 Oktober 1986 tentang Panitia 

Pembukaan Persiapan FISIP Unila. Panitia persiapan ini dipimpin oleh seorang ketua 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas 

Lampung. Tugas panitia ditegaskan dengan SK Rektor Unila Nomor : 

111/KPTS/R/1989 tanggal 29 Desember 1989, bahwa panitia bertugas dan 

bertanggung jawab melaksanakan : 

1. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran 

2. Penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi 

3. Pengabdian kepada masyarakat 

4. Pembinaan civitas akademika 

5. Kegiatan pelayanan administrasi 

 

Adapun ketua Persiapan FISIP Universitas Lampung adalah sebagai berikut : 

1. Drs. A. Kantan Abdullah : 1985-1991 
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2. Drs. Abdul Kadir, M.S : 1991-1997 

 

FISIP Unila resmi berdiri sebagai fakultas berdasarkan SK Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI tanggal 15 November 1995 Nomor: 0333/O/1995 tentang Pembukaan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. FISIP terdiri dari dua 

program studi yaitu Program Studi Sosiologi dan Program Studi Ilmu Pemerintahan. 

Berdasarkan SK Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor: 37/DIKTI/Kep/1997 tanggal 27 

Februari 1997 maka status Program Studi tersebut ditingkatkan menjadi Jurusan. 

Pada tanggal 18 Maret 1997 terbit keputusan Dirjen Depdikbud RI 

Nomor:49/DIKTI/Kep/1997 tentang Pembentukan Program Studi Ilmu Komunikasi. 

 

Dalam rangka memenuhi harapan masyarakat akan ketersediaan tenaga-tenaga 

trampil siap pakai, mulai tahun akademik 1998/1999 FISIP membuka Program 

Diploma III (keputusan Dirjen Dikti Nomor: 211/Dikti/Kep/1998): Program Studi 

Administrasi Perkantoran dan Sekretari, Program Studi Hubungan Masyarakat 

(Humas), dan program Studi Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi (Keputusan 

Dirjen Dikti Nomor : 2953/D/T/Kep/2001) serta membuka program 

Ekstensi/Nonreguler (S.1) berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28 

/DIKTI/Kep/2002 dan Keputusan Rektor Unila nomor 4596/J26/PP/2003, yaitu 

Program Studi Sosiologi, Program Studi Ilmu Pemerintahan, dan Program Studi Ilmu 

Komunikasi. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1998 terbit Keputusan Dirjen Dikti 

Nomor: 212/DIKTI/Kep/1998, tentang Pembentukan Program Studi Strata 1 

(regular): Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Administrasi 

Niaga/Bisnis. Pada tanggal 8 Oktober 2012 terbit keputusan mendikbud nomor: 
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352/E/2012, tentang Pembentukan program Studi Strata 1 (regular): Ilmu Hubungan 

Internasional. 

 

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor: 

2158A.2.1.2/KP/1997, tanggal 23 Januari 1997 diangkat Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. 

Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang 

pertama. Adapun masa kepemimpinan di FISIP Unila adalah : 

1. Dekan Periode 1997-2000: Drs. M. Sofie Akrabi, M.A. 

2. Dekan Periode 2000-2004: Prof. Dr. Bambang Sumitro, M.S. 

3. Dekan Periode 2004-2008: Drs. Hertanto, M.Si. 

4. Dekan Periode 2008-2012: Drs. Agus Hadiawan, M.Si. 

5. Dekan Periode 2012-2016: Drs. Agus Hadiawan, M.Si. 

 

 

B.  Filosofi 

 

 

FISIP berpedoman kepada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional dan Peraturan-peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi. 

FISIP Universitas Lampung dalam menyelenggarakan program-program berpedoman 

kepada statute Universitas Lampung, yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan RI Nomor 182/O/2002 tanggal 21 Oktober 2002. Kebijaksanaan 

Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan dan 

kesepadanan antara pendidikan dan penelitian dengan perkembangan pembangunan 

nasional juga dijadikan sebagai arah. Acuan lain adalah isu-isu utama program 
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pendidikan yang tertuang didalam Kerangka pendidikan Tinggi jangka Panjang 

(KPTJP) III, sebagai pengejawantahan paradigm batu pendidikan tingi di Indonesia. 

 

Untuk melandasi kegiatan Ti dharmanya, telah dirumuskan filosofi FISIP Universitas 

Lampung. Filosofi memberikan dasar pertimbangan dalam memilih alternative, 

gerak, dan langkah yang berdasarkan kepada keyakinan dasar yang telah 

dirancangkan. Filosofi FISIP Universitas Lampung sebagai berikut : 

 

1. Berorientasi kepada kepuasan pelanggan 

FISIP Universitas Lampung sebagai penyelenggara jasa Pendidikan Meletakan 

mahasiswa sebagai customer utama. Keputusan mahasiswa dan orang tua/wali 

mahasiswa yang telah mempercayakan pendidikan putera-puterinya di FISIP Unila, 

menjadi orientasi utama pelayanan FISIP Unila dalam mendayagunakan sumberdaya 

yang dimiliki untuk penyelenggaraan pendidikan diatas segala pertimbangan lainnya. 

 

Masyarakat umum dan masyarakat ilmiah pada khususnya merupakan pelanggan lain 

FISIP Unila. Sebagai lembaga ilmiah, FISIP Unila menempatkan program 

pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan politik secara konsisten dan 

berkelanjutan sebagai program utama dalam mendayagunakan sumberdaya yang 

dimiliki, sehingga melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

hasilnya diharapkan dapat bermanfaat dan memuaskan masyarakat. 

 

2. Bertumpu pada organisasi dan manajemen yang Profesional 

Dalam era globalisasi dan dalam rangka penerapan paradigm baru pendidikan tinggi, 

organisasi FISIP Unila akan dikembangkan dan disempurnakan terus menerus 
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menuju terwujudnya suatu organisasi dengan model manajemen mutakhir yang 

professional, yang lengkap dengan piranti lunak berupa sumberdaya manusia 

berkualitas dan piranti kersa yang memanfaatkan teknologi canggih, sehingga 

manajemen organisasi FISIP Unila berdiri khas efisien, auditable, dan accountable 

dalam rangka menuju upaya peningkatan kualitas lulusan, penelitian, dan pengabdian 

kepada masyarakat. 

 

Untuk itu telah diimplementasikan system Manajemen Mutu Terpadu (MMT) FISIP 

Universitas Lampung menerapkan MMT melalui empat prinsip utama : 

a. Keteladanan pimpinan adalah kunci keberhasilan 

b. Hari ini harus lebih baik dari pada kemarin 

c. Keterlambatan, kesalahan, dan cacat pekerjaan cermin rendahnya mutu 

d. Menghilangkan penyebab kesalahan berarti melakukan usaha-usaha perbaikan 

 

3. Berupa peningkatan kualitas secara berkelanjutan 

Dalam rangka memenangkan persaingan yang makin ketat di era globalisasi, FISIP 

Unila berupaya secara konsisten dan terus menerus untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan dibidang jasa pendidikan agar dapat dihasilkan lulusan FISIP Unila yang : 

a. Intelktual, berjiwa Pancasila, dan berintegritas tinggi 

b. Memiliki kompetensi memadai dibidangnya masing-masing 

c. Berkemampuan untuk belajar memadai secara berkelanjutan agar siap menjadi 

professional dalam memasuki dunia kerja, serta mampu berkompetisi dalam 

memenuhi tuntutan perubahan dan perkembangan yang pesat. 
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Peningkatan kualitas penelitian juga dilakukan secara berkelanjutan secara 

berkelanjutan seiring dengan semakin tingginya kualitas dosen yang dimiliki FISIP 

Unila, dengan cara semakin memperdalam bobot penelitian, meningkatkan produk 

penelitian dan meyebarluaskannya, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

 

4. Bekerja berdasarkan perencanaan top down-bottom up 

Dalam rangka implementasi peningkatan kualitas berkelanjutan, perencanaan 

merupakan alat manajemen yang strategis. Karena itu FISIP Unila akan 

menggunakan system perencanaan tertulis yang dikembangkan dengan memadukan 

aspirasi dari jurusan. Fakultas (bottom up) dengan arahan kebijakan (top down) dari 

pusat (Dirjen Dikti). Dengan demikian terwujud rencana kerja yang holistic dan 

realistik, yang secara keseluruhan diarahkan untuk mencapai efsiensi setinggi 

tingginya dalam mencapai tujuan peningkatan kualitas lulusan, penelitian, dan 

pengabdiab pada masyarakat. 

 

5. Lingkungan kerja yang kondusif\ 

FISIP Unila telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang besar dan maju, 

dan mungkin akan terus tumbuh dan berkembang lagi. Pertumbuhan dan 

perkembangan FISIP Unila yang diinginkan adalah yang menguntungkan, teratur, 

dan terkendali. Untuk itu semua civitas akademika FISIP Unila akan senantiasa 

berupaya membuat iklim kerja yang kondusif agar unit-unit didalam FISIP Unila 

dapat beraktifitas secara optimal dalam menjalankan misinya, serta dapat 

mengembangkan kreativitasnya. Tetapi juga terus-menerus diciptakan system agar 

seluruh kegiatan unit-unit di FISIP Unila dapat dikendalikan secara efektif. 
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a. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya kualitas 

b. Setiap orang bertanggung jawab akan kualitas 

c. Perbaikan harus dilakukan secara terus menerus 

d. Etos kerja keras penuh pengertian 

e. Bekerja dalam system kerja yang cerdas 

f. Bekerja secara efisien dan efektif 

g. Disiplin yang tinggi 

h. TIdak mencari kambing hitam atas kesalahan 

i. Iklim kerja harmonis 

 

Dalam rangka akuntabilitas implementasi keyakinan dasar tersebut, maka dibentuk 

Tim Penjamin Mutu Fakultas (TPMF) dan Tim Penjamin Mutu Program Studi 

(TPMPS). 

 

 

C.  Visi, Misi, Tujuan FISIP 

 

 

1. Visi 

Visi, misi, tujuan dan sasaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) 

Universitas Lampung (Unila) Merupakan perwujudan Visi Unila di bidang Ilmu 

Sosial. Mekanisme penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran melibatkan seluruh 

unsure pengelola (Dekan dan jajarannya, Kepala/sub. Bagian administrasi), Jurusan, 

Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, dan pemangku 

kepentingan lainnya. Rumusan visi misi didasarkan pada analisis kekuatan 

(Strengths), dan kelemahan (Weaknesses), yang dimiliki unit pengelola, tantangan 
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(Opportunities) dan ancaman (Threats) yang akan dihadapi baik dari sumber-sumber 

internal maupun eksternal. Melalui proses penyusunan yang melibatkan seluruh unsur 

pemangku kepentingan (stakeholder) ini diharapkan visi dan misi, tujuan dan sasaran 

yang disusun dapat dipahami, dihayati dan menjadi semangat penggerak bersama 

dalam mencapai cita-cita masa depan yang telah dirumuskan dalam visi dan misi. 

 

Pencapaian visi dan misi tersebut selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala 

sehingga dapat dilakukan penajaman program kegiatan dalam rangka menjamin 

pencapaian visi dan misi tersebut. Program dan kegiatan yang merupakan penjabaran 

dari visi dan misi disusun dalam bentuk program/kegiatan jangka panjang dan jangka 

pendek. Penyusunan program dan kegiatan ini dilakukan melalui forum rapat kerja 

yang melibatkan unsure pimpinan baik akademik maupun administrasi. 

 

FISIP Universitas Lampung menetapkan visi sebagai berikut : 

 

“ Pada Tahun 2025, Terwujud FISIP Unila Menjadi Lembaga Pendidikan dan 

Pusat Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sepuluh Terbaik di 

Indonesia” 

 

Visi FISIP Unila tersebut menggambarkan cita-cita atau keadaan yang diharapkan 

dimasa yang akan datang, yaitu pada tahun 2025. Jadi visi fakultas telah dinyatakan 

dengan jelas, sangat realistis dan dapat dicapai secara bertahap dalam bentuk program 

baik jangka pendek maupun jangka panjang. 
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2. Misi 

Misi fakultas ISIP Unila pada dasarnya yang digunakan untuk pengembangan 

tridarma yang dikuatkan dengan misi yang keempat yang merupakan upaya untuk 

mewujudkan visi melalui tata kelola yang baik (good governance), mutu dan 

kemampuan bersaing : 

 

1. Menyelenggarakan pendidikan dibidang ilmu sosial dan politik dalam rangka 

menghasilkan lulusan yang menguasai iprek, berintegritas tinggi dan berdaya 

saing baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang ilmu sosial dan 

politik untuk mendukung pendidikan dan pengabdian pada masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis kearifan lokal untuk 

mendukung masyarakat madani yang harmonis dan sejahtera. 

4. Menyelenggarakan organisasi dan tata kelola yang baik yang berorientasi pada 

mutu dan kemampuan bersaing. 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan stakeholders ditingkat lokal, nasional, dan 

internasional. 

 

3. Tujuan 

Tujuan penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi FISIP Unila adalah : 

1. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ipteks dibidang ilmu sosial 

dan politik dan memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial dan politik 

baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional. 
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2. Menghasilkan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik untuk peningkatan 

kesejahteraan masyarakat yang menjadi rujukan pada tingkat lokal, nasional dan 

internasional. 

3. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mendorong masyarakat madani yang 

harmonis dan sejahtera. 

4. Mewujudkan fakultas dengan tata kelola yang baik, bermutu dan berdaya saing. 

5. Menghasilkan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai acuan kerjasama 

berkesinambungan dan saling menguntungkan. 

 

4.  Program Kerja 

1. Pengembangan institusi antara lain pembukaan program S-2 Ilmu Komunikasi 

2. Peningkatan status akreditasi program studi semua jenjang. 

3. Meningkatkan mutu PBM dan atmosfer akademik dengan meningkatkan kualitas 

dosen dalam perencanaan kuliah bermutu, meningkatkan kualitas sarana dan 

media pembelajaran inovatif serta penyediaan buku referensi, jurnal dan 

literature mutakhir. 

4. Peningkatan kualitas publikasi karya ilmiah dosen, mahasiswa dan status 

akreditasi jurnal-jurnal terbitan FISIP. 

5. Penataan dan pengembangan manajemen internal FISIP, khususnya dengan 

mendayagunakan perangkat audit dan monev, tim penjamin mutu, serta 

mengefektifkan resources sharing. 

6. Peningkatan kebersihan, keindahan, kenyamanan dan keamanan kampus. 
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7. Peningkatan income generating nonkonvensional yang signifikan, melalui 

kompetisi hibah, dan pembentukan/pengembangan Unit Bussiness Center. 

8. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (pemerintah, swasta) melalui 

peningkatan lobi guna mendukung peningkatan kualitas proses belajar mengajar 

dan mutu lulusan. 

9. Peningkatan kegiatan ilmiah mahasiswa mengimbangi kegiatan kemahasiswaan 

lainnya; pembinaan klub Bahasa Inggris, business club, pelatihan 

entrepreneurship, kepemimpinan, dll. 

10. Peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan bidang penalaran dan minat bakat 

mahasiswa. 

11. Perintisan pembangunan pusat kegiatan mahasiswa. 

 

 

D. Sejarah Singkat Berdirinya Jurusan Sosiologi FISIP Unila 

 

Lampung terdiri dari beraneka macam suku dan budaya. Keanekaragaman suku dan 

budaya di daerah Lampung merupakan modal dasar dan potensial bagi pembangunan  

apabila dikelola secara tepat, baik  dan benar Masyarakat dapat diarahkan untuk 

berubah dan mengembangkan tingkat kehidupannya secara progresif.  Oleh karena 

itu, diperlukan sistem pendidikan yang multi-disiplin guna memenuhi tuntutan 

pembangunan dan perkembangan IPTEK.  Hal inilah yang mendasari Unila dan 

Pemda Tingkat I Lampung bersepakat untuk mengarahkan pengembangan  PT  

dengan  jalan  membuka  jurusan  dan  program  studi  yang relevan bagi 

pembangunan daerah. 
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Dalam Rancangan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung, pada sektor   

pendidikan   telah   ditetapkan   Unila   akan   dikembangkan   menjadi   9 fakultas.  

Sosiologi merupakan salah satu jurusan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Unila, yang pada awalnya masih berupa program studi di bawah koordinasi Persiapan 

Fisip pada tahun 1983. 

 

Program Studi Sosiologi sebagai Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

mulai melaksanakan kegiatannya setelah keluar Surat Keputusan Rektor Universitas 

Lampung No. 90/KPTS/R/983 tanggal 28 Desember 1983 tentang Panitia Pendirian 

Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

 

Selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 1984 keluar Surat Keputusan Dirjen Dikti 

Depdikbud No. 103/DIKTI/Kep/1984 tentang Jenis dan Jumlah Program Studi pada 

setiap jurusan di lingkungan Universitas Lampung. SK Dirjen Dikti inilah yang   

mengukuhkan   keberadaan   Program   Studi   Sosiologi   berada   dalam lingkungan 

Fakultas Hukum sebagai induk Persiapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

dengan menetapkan Drs.Abdulkadir,M.S sebagai Ketua Program Studi Sosilogi. Oleh 

karena itu mulai tahun akademik 1985/1986 Persiapan Fisip Unila   menerima   

mahasiswa baru melalui jalur Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK)  dan  

jalur  Seleksi  Penerimaan  Mahasiswa  Baru (Sipenmaru). 

 

Pada tahun 1991/1992 diadakan pergantian personalia unsur pimpinan Persiapan 

FISIP dan penyempurnaan struktur organisasi yang juga merubah unsur pimpinan 
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Ketua Program Studi Drs.A.Kantan Abdulah. Pada tahun 1995 Ketua Program Studi 

Sosiologi dijabat oleh Drs. Hodlan Pangihutan, M.Si. 

 

Berdasarkan SK Mendikbud No. 0333/O/1195, tanggal 15 Nopember 1995, Tentang 

Pembukaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Lampung, maka 

persiapan Fisip resmi menjadi Fakulatas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terbitnya SK 

Dirjen Dikti Depdikbud RI No. 37/DIKTI/Kep/1997, tanggal 27 Februari 1997, maka 

status Program Studi Sosiologi ditingkatkan menjadi Jurusan Sosiologi. Dengan 

status jurusan maka perubahan strukur pimpinan di Jurusan Sosiologi adalah 

Drs.Hartoyo,M.Si. sebagai Ketua Jurusan Sosiologi, Drs.Sindung Haryanto,M.Si. 

sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi dan Kepala Laboratorium Sosiologi dijabat oleh 

Drs.Benyamin,M.S. 

 

Pada tahun 2001 Struktur manjemen Jurusan Sosiologi adalah sebagai berikut: 

Drs.Hartoyo,M.Si (Ketua Jurusan Sosiologi) dan Drs.Suwarno,M.H (Sekretaris 

Jurusan Sosiologi). Sejak tahun 2004/2005 perubahan struktur manajemen di Jurusan 

Sosiologi adalah sebagai berikut: Drs. Ikram M.Si. (Ketua Jurusan Sosiologi) dan 

Drs.Benyamin,M.Si. (Sekretaris Jurusan Sosiologi) dan sekarang manajemen di  

Jurusan Sosiologi adalah sebagai berikut: Drs.Susetyo,M.Si. (Ketua Jurusan 

Sosiologi) dan Drs. Ikram M.Si. (Sekretaris Jurusan Sosiologi). 

 

Pengembangan Jurusan Sosiologi yang terus-menerus dilakukan untuk meningkatkan 

kinerja dan kualitas Jurusan Sosiologi. Hingga pada tahun 2014 Jurusan Sosiologi  
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memperoleh  Sertifikat  dari  BADAN  AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN 

TINGGI dengan kualifikasi Akreditasi A. 

 

 

E.  Visi, Misi dan Tujuan Jurusan Sosiologi Fisip Unila 

 

1. Visi Jurusan Sosiologi Fisip Unila 

“Pada tahun 2025 Jurusan Sosiologi Fisip Universitas Lampung menjadi jurusan 

unggulan dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berorientasi 

kepada pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat”.  

 

2.   Misi Jurusan Sosiologi Fisip Unila 

a. Menyelenggarakan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) yang bermutu tinggi untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan pemberdayaan masyarakat, sehingga 

menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi dan berketrampilan khusus, serta 

mampu bersaing di tingkat lokal maupun nasional; 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi sosial 

melalui penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang 

berorientasi pada pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat; 

c. Menciptakan   iklim   akademik   yang   kondusif   untuk   mendorong   sivitas 

akademika dalam meningkatkan kinerja secara berkesinambungan; 

d. Mengembangkan   jaringan   kerjasama   (kemitraan)   di   bidang   pendidikan, 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 

pengembangan manajemen pemberdayaan masyarakat, baik di tingkat lokal, 

nasional maupun internasional; 
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e. Mengembangkan  manajemen  kelembagaan  jurusan  yang  profesional  dan 

bertanggung jawab. 

 

3.   Tujuan Jurusan Sosiologi Fisip unila 

a. Menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi dalam hal:  penguasaan konsep- 

konsep dasar ilmu pengetahuan, teknologi, dan teori-teori sosial; mampu 

menganalisis masalah-masalah sosial yang timbul pada masyarakat yang 

mengalami proses perubahan sosial ke arah kehidupan yang lebih maju, serta 

mampu menetapkan alternatif pemecahannya; mampu mengembangkan teori, 

metode, model dan konsepsi-konsepsi sosial yang ilmiah dalam rangka 

peningkatan keahlian dan ketrampilan. 

b. Menghasilkan  temuan  atau inovasi  model-model  pemberdayaan  masyarakat 

berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi sosial melalui berbagai 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

c. Mengamalkan   Ilmu   Pengetahuan   dan   Teknologi   Sosial   dalam   rangka 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menunjang pelaksanaan otonomi daerah 

guna menuju terciptanya masyarakat madani. 

d. Mengembangkan  manajemen  pemberdayaan  masyarakat  melalui  penguatan 

basis data dan fungsi konsultasi pembangunan komunitas, khususnya pada 

masyarakat perdesaan. 
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F.  Sasaran Pengembangan Jurusan Sosiologi 

 

1. Terselenggaranya    proses    pembelajaran    yang    bermutu    tinggi    dengan 

menggunakan prinsip-prinsip andragogi dengan sistem menejemen yang efektif 

dan profesional; inovasi ipteks sosial, publikasi/didesiminasi, dan aplikasi di 

masyarakat; 

2. SDM berkualitas dan mandiri; 

3. Terwujudnya  iklim  akademik  yang  kondusif,  dinamis  dan  demokratis  bagi 

pengembanganjurusan;  

4. Terbentuknya jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai 

pihak dalam meningkatkan kinerja jurusan. 

 

 

G.  Fasilitas Jurusan Sosiologi Fisip Unila 

 

Sebagian besar ruang kuliah telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana proses 

pembelajaran  yang  relative  memadai,  seperti wireless, white  board,  dan  OHP. 

Bahkan mulai semester genap tahun akademik 2005/2006, Jurusan Sosiologi telah  

memiliki  sebuah  ruang  kuliah  bermutu  yang  nyaman ( ber-AC)  dengan ukuran 

yang relatif memadai (tidak terlalu besar) dan dilengkapi berbagai alat pembelajaran, 

antara lain : papan tulis, OHP, Slide Projector, LCD, dan seperangkat komputer. 

Dengan dimilikinya ruang kuliah bermutu tersebut diharapkan  suasana proses 

pembelajaran  menjadi  lebih  baik, dosen dapat mengembangkan berbagai model-

model pembelajaran dan mahasiswa nyaman dalam terlibat dalam pembelajaran, 

sehingga mendukung pencapaian kompetansi mata kuliah. 
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Jurusan Sosiologi telah memiliki ruangan sendiri (ruang jurusan) sebagai pusat 

operasional  dan  pengendalian  kegiatan  akademik  dan  administrasi. Selain  itu, 

Jurusan Sosiologi juga memiliki beberapa ruang kerja dosen. Luas rata-rata ruangan 

adalah 20 m². Setiap ruangan rata-rata untuk tiga sampai empat dosen. Setiap ruang 

kerja dosen dilengkapi dengan seperangkat komputer yang telah dilengkapi fasilitas 

internet. Penyediaan komputer ini tak hanya bermanfaat untuk upaya pengembangan 

diri dosen, namun juga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas dosen, terutama 

dalam kaitannya penggunaan fasilitas SIAKAD-On line.  

 

Fasilitas lain yang dimiliki oleh jurusan Sosiologi adalah laboratorium. Terdapat dua  

laboratorium  yang  dimiliki  oleh  jurusan  Sosiologi,  yakni  Laboratorium Sosial 

dan Laboratorium Komputer Sosiologi. Kedua laboratorium tersebut telah memiliki 

ruang tetap. Aktivitas utama yang dilakukan oleh Laboratorium Sosial adalah 

koordinasi pelaksanaan PKL untuk mahasiswa Jurusan Sosiologi. Untuk peningkatan 

peran Laboratorium Sosial ini, Jurusan Sosiologi melakukan lokakarya untuk 

penyusunan Program Kerja Laboratorium Sosial pada bulan Oktober 2004. 

Sementara itu, laboratorium komputer Sosiologi telah dipersiapkan 

pengoperasionalannya. Fasilitas laboratorium komputer telah dilengkapi dengan 

jaringan LAN dan Internet. Selama ini, labotorium komputer telah dimanfaatkan 

untuk pelayanan proses pembelajaran mata kuliah-mata kuliah yang memerlukan 

sarana komputer, seperti mata kuliah Metode Penelitian Survei, Aplikasi Komputer, 

dan Statistik. Disamping itu, juga telah dimanfaatkan untuk pelatihan-pelatihan 

pengembangan diri dosen dan mahasiswa, misalnya: Pelatihan Pengolahan Data 
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Penelitian dan  Pelatihan Pembuatan Sarana Publikasi Ilmiah. Penambahan fasilitas 

komputer untuk Jurusan Sosiologi juga diupayakan. Dalam tahun anggaran 2004 

Jurusan Sosiolog  telah memenangkan Block Grant Bersaing SP4 2004 yang dalam 

programnya juga direncanakan penambahan fasilitas komputer dengan kualifikasi 

tinggi dan kuantitas yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. 

Kedepan, laboratorium komputer Sosiologi ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan 

oleh seluruh civitas akademika untuk keperluan akademik, administrasi, dan 

penelitian. 

 

Perpustakaan yang dapat dipergunakan oleh civitas akademika maupun mahasiswa 

jurusan Sosiologi  tersedia dan dikelola oleh universitas. Di tingkat fakultas juga telah 

tersedia ruang baca yang menyediakan pula buku-buku dan karya ilmiah yang dapat 

dipergunakan oleh civitas akademika Jurusan Sosiologi, berupa  koleksi  buku-buku  

teks Indonesia maupun asing dan beberapa jurnal ilmiah. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A.  Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan 

bahwa faktor-faktor yang berkorelasi atau berhubungan dengan persepsi tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP 

Universitas Lampung sebagai berikut: 

1. Pengetahuan mahasiswa tentang UKT memiliki hubungan yang positif dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), 

hubungan tersebut sebesar 0.436 dan signifikan pada taraf 0.000 atau taraf 

kepercayaan 100%. Hal tersebut berarti jika tingkat pengetahuan mahasiswa 

tentang Uang Kuliah Tunggal tinggi, maka persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) akan lebih cenderung positif.   

2. Pendapatan keluarga memiliki arah hubungan yang negatif dengan persepsi 

mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hubungannya 

sebesar -0.180 dengan nilai signifikansi sebesar 0.293 atau lebih besar dari batas 

nilai uji yang ditetapkan, yaitu 0.05. Hal ini berarti pendapatan keluarga tidak 
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mempunyai hubungan dengan persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT).   

3. Motivasi kuliah memiliki hubungan korelasi positif dengan persepsi mahasiswa 

tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), hubungannya sebesar 

0.290 dengan nilai signifikansi sebesar 0.016.  Artinya semakin kuat motivasi 

kuliah, maka akan lebih cenderung positif persepsi mahasiswa tentang 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT).   

4. Pengalaman organisasi mahasiswa memiliki hubungan yang positif dengan 

persepsi mahasiswa tentang pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT), 

hubungannya sebesar 0.233 dengan nilai signifikansi sebesar 0.056.  

 

B.  Saran 

 

Hakekat dari UKT adalah untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan 

pendidikan, oleh karena itu pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Mendikbud) pada tanggal 23 Mei 2013 telah mengeluarkan ketetapan mengenai 

besarnya Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemdikbud). Begitu mulianya tujuan dari program Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) tersebut, namun dalam implementasinya tak semudah membalik 

telapak tangan. Setidaknya itulah yang terjadi dalam pelaksanaan program Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) yang ada di Universitas Lampung sejauh ini. Ada sejumlah 

kendala yang dihadapi, diantaranya kurangnya penyuluhan dan sosialisasi yang 
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dilakukan kepada calon mahasiswa dan masyarakat. Hal ini semakin diperparah 

dengan kondisi akses dan kualitas informasi yang kurang memadai. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, peneliti memberikan saran yang bertujuan 

untuk menyumbang pemikiran dalam mengevaluasi program Uang Kuliah Tunggal 

(UKT) di Universitas Lampung. 

1. Diperlukan survey lapangan, agar program tersebut dapat diarahkan berdasarkan 

kebutuhan mahasiswa dan masyarakat, sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak 

akan terbebani dengan adanya program Uang Kuliah Tunggal (UKT) tersebut. 

2. Perlu dilakukan penyuluhan terhadap calon mahasiswa dan masyarakat agar dapat 

memahami dan menerima program tersebut sehingga diharapkan mampu 

membentuk pandangan baik terhadap program Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

3. Perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan menyebarluaskan informasi 

tentang program Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada calon mahasiswa, 

mahasiswa dan masyarakat, yang diharapkan mampu memperbaiki proses 

berjalannya program tersebut. 

4. Perlunya meningkatkan akses pelayanan UKT dengan penyediaan tempat 

informasi dan pengaduan-pengaduan masalah terkait program Uang Kuliah 

Tunggal (UKT), agar mahasiswa dapat dengan mudah melaporkan atau 

menanyakan masalah terkait program Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

5. Perlunya keterbukaan atau trasparansi dalam proses penentuan maupun 

pengelompokan Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar calon mahasiswa, mahasiswa, 
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dan masyarakat tidak salah paham terkait penentuan kelompok dalam program 

Uang Kuliah Tunggal (UKT). 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Christpher Pass dan Bryan Lowes.  1994.  Kamus Lengkap Ekonomi.  Jakarta. 

Erlangga. 

Elbadiansyah dan Umiarso.  2014.  Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik Hingga 

Modern.  Jakarta.  Rajawali Pers. 

Fauzi, A.  1999.  Psikologi Umum.  Jakarta.  Gramedia. 

Jean L. Mc. Kechnie.  1979.  Webster’s New Twentieth Century Dictionary.  New 

York. New World Dictionary. 

Kadariyah.  1981.  Analisa Pendapatan Nasional.  Jakarta.  Bina Aksara. 

Notoatmodjo, S.  2002.  Metodologi Penelitian Kesehatan.  Jakarta.  Rineka Cipta.  

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman.  2010.  Teori Sosiologi Modern.  Jakarta.  

Kencana. 

Sanapiah F.  2010.  Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi.  

Jakarta.  Rajawali Pers. 

Setiadarma, Monty P.  2001.  Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak: 

Dampak Pygmalian didalam Keluarga.  Jakarta.  Pustaka Populer Obor. 

Slameto.  1995.  Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya.  Jakarta.  

Rineka Cipta. 

Soenyono dan Basrowi.  2004.  Teori Sosial dalam Tiga Paradigma.  Surabaya. 

Yayasan Kampusina. 

Sugiyono.  2004.  Statistika untuk Penelitian.  Bandung.  C.V. Alfabeta. 

Supranto, J.  2001.  Statistik, Teori, dan Aplikasi.  Jakarta.  Erlangga. 

Syani, Abdul.  1995.  Pengantar Metode Statistik Nonparametrik.  Jakarta.  PT Dunia 

Pustaka Jaya. 



107 
 

 
 

Thantawy.  2005.  Kamus Istilah Bimbingan dan Konseling.  Jakarta.  Grasindo. 

Wade, C dan Tauris, C.  2007.  Psikologi.  Jakarta.  Erlangga. 

Walgito, Bimo. 2010. Pengantar Psikologi Umum. Yogyakarta. C.V. Andi Offset. 

 

 

Sumber Dokumen: 

 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Uang 

Kuliah Tunggal.  

 

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Pendidikan. 

 

Sumber Internet: 

Agung Pribadi. 2009.  Analisis Pengaruh Faktor Pengetahuan, Motivasi, dan 

Persepsi Perawat tentang Supervisi Kepala Ruang terhadap Pelaksanaan 

Dokumentasi Asuhan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Kelet Provinsi 

Jawa Tengah di Jepara. Tesis. Https:// eprints.undip.ac.id. Diakses hari rabu 3-

12-2014. 

Rudyansyah . 2014. Mahasiswa UNILA Demo Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

Http://lampost.co/berita/5.000-mahasiswa-unila-demo-ukt. Diakses hari selasa 

25-11-2014. 

Mutiara. 2014. Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNILA akan Diverivikasi Ulang. 

Https://www.unila.ac.id/ukt-unila-akan-diverifikasi-ulang. Diakses hari kamis 

16-10-2014. 

Mutiara. 2014. Uang Kuliah Tunggal (UKT) UNILA dan PTN Lain Berbeda.  

Https://www.unila.ac.id/ukt-unila-dan-ptn-lain-berbeda. Diakses hari kamis 16-

10-2014. 

http://lampost.co/berita/5.000-mahasiswa-unila-demo-ukt
https://www.unila.ac.id/ukt-unila-akan-diverifikasi-ulang
https://www.unila.ac.id/ukt-unila-dan-ptn-lain-berbeda

