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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Persepsi Mahasiswa Penerima Bidikmisi 
Terhadap Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Jurusan Pendidikan Agama Islam 

UIN Raden Intan Lampung. Sebuah skripsi untuk mengkaji dan meneliti 

Bagaimana Persepsi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tentang 

Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Di Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN 

Raden Intan Lampung. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah 

dilakukan, penulis menemukan beberapa masalah terkait pemanfaatan 

beasiswa bidikmisi. Salah satunya yaitu kurang tepat sasarannya program 

beasiswa ini dan kurang tepatnya pengalokasian dana yang di gunakan oleh 

mahasiawa jurusan PAI. Hal ini dilatar belakangi oleh gaya hidup mahasiswa 

penerima bidikmisi. 

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. 

Metode deskriptif merupakan studi yang melukiskan, menggambarkan, 

ataupun mengungkapkan kondisi objek yang diteliti sesuai dengan suasana 

serta keadaan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber utamanya 

adalah mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi jurusan Pendidikan Agama 

Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi atau penyimpulan data. Peneliti hanya 

menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber dilakukan dengan 

membanding-bandingkan dan mengecek ulang informasi yang didapat 

melalui teknik yang berbeda dan juga sumber yang berbeda. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan terdapat dua 

kelompok dalam menggunakan dana beasiswa bidikmisi yang melekat pada 

mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Program Studi Pendidikan 

Agama Islam UIN Raden Intan Lampung  yaitu mahasiswa yang 

menggunakan dana beasiswa bidikmisi secara konsumtif . Konsumtif terlihat 

kurang mengutamakan alokasi dana beasiswa untuk sarana atau kebutuhan 

belajar seperti membeli  buku atau sumber belajar lainnya, atau pun 

melengkapi perlengkapan dalam belajar. Dana beasiswa cenderung 

dialokasikan untuk keperluan penampilan seperti pakaian, gawai, hingga  

mengikuti trend hiburan. Pemilihan gaya hidup konsumtif mahasiswa 

penerima beasiswa Bidikmisi tak terlepas dari pengaruh kelompok bermain 

dalam lingkungan pergaulan dan tidak adanya pengawasan dalam 

pengelolaan dana beasiswa serta citra diri yang ingin ditunjukan. Sebaliknya 

mahasiswa yang menggunakan dana beasiswa bidikmisi secara sederhana 

akan lebih mengutamakan alokasi dana beasiswa untuk memenuhi sarana dan 

kebutuhan belajarnya. Gaya hidup sederhana ini telah terpupuk semenjak 

duduk dibangku sekolah, dan semakin diperkuat dengan adanya motivasi 

belajar yang tinggi sehingga dalam pengelolaan dana beasiswa sesuai dengan 

keperluan akademik.   

 

Kata Kunci: Beasiswa Bidikmisi Dan Mahasiswa Pendidikan Agama 

Islam 
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MOTTO 

هَّ إِن َّ َّ ٱّلل  يِّرَُّ له ا يُغه ت ى َّ بِقهۡىم َّ مه يُِّروا َّ حه ا يُغه  ١١ بِأهنفُِسِهۡم َّ مه

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.1 

(Q.S Ar-Rad ayat 11) 

  

                                                             
1
 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahannya,  

(Bandung: PT. Sygma Exameddia Arkanleema, 1987), hal. 250 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal agar dapat lebih memahami proposal ini, 

untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam 

memahami proposal ini, maka penulis merasa perlu untuk 

menjelaskan beberapa uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang terkait didalam proposal ini. Dengan penegasan 

tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam 

memahami proposal ini.  

Adapun judul judul proposal yang dimaksud adalah “Persepsi 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tentang Pemanfaatan 

Beasiswa Bidikmisi Di Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN Raden 

Intan Lampung”. Untuk menghindari kesalah pahaman dalam 

memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup pembahasan, maka 

perlu adanya penegasan judul tersebut. maka terlebih dahulu diuraikan 

penjelasan istilah-istilah yang dianggap penting, yaitu: 

1. Persepsi 

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata 

persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui pancaindranya. Arti lainnya dari persepsi adalah 

tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi memiliki 

3 arti. Persepsi adalah sebuah homonim karena arti-artinya 

memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya 

berbeda. Persepsi memiliki arti dalam kelas nomina atau kata 

benda sehingga persepsi dapat menyatakan nama dari seseorang, 

tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.
1
 

2. Beasiswa Bidikmisi  

 Beasiswa merupakan  pemberian berupa bantuan bentuk 

keuangan yang diberikan kepada perorangan bertujuan untuk 

digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2
 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, beasiswa adalah 

                                                             
1
 https://lektur.id/arti-persepsi/ 

2
 Depdiknas, Panduan Pelaksanaan Beasiswa Bakat dan Prestasi Untuk 

SMP Negeri dan Swasta, Jakarta: Tut Wuri Handayani, 2007 
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tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai 

bantuan biaya belajar
3

. Menurut Murniasih mengemukakan 

bahwa beasiswa adalah sebuah bentuk penghargaan yang 

diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk 

akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa 

bantuan keuangan.
4
 

 Bidik misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang 

diberikan Pemerintah melalui Direktorat jenderal Pendidikan 

Tinggi (Ditjen Dikti) kementrian pendidikan dan Kebudayaan 

mulai tahun 2010 kepada mahasiswa yang memiliki potensi 

akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi.
5
 

 Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Yang Belajar yang 

selanjutnya disebut BIDIKMISI adalah bantuan sosial berupa 

biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak 

mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang D3 

dan S1.
6
 

 Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa beasiwa bidikmisi 

adalah bantuan yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu 

(Pemerintah Dan Non Pemerintah) kepada mahasiswa sebagai 

reward atas prestasi atau sebagai bantuan bagi mereka yang 

kurang mampu dalam menyediakan biaya pendidikan.  

3. Jurusan Pendidikan Agama Islam   

 Jurusan pendidikan agama islam adalah salah satu jurusan 

yang terdapat pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN 

Raden intan lampung. Jurusan ini adalah tempat atau wadah 

peneliti untuk melakukan penelitian. 

                                                             
3

 Depertemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 153
 

4
 Dedi Rainer, Pengertian Beasiswa, Tujuan, Syarat , Manfaat Dan 

Jenis Beasiswa , Artikel 23 oktober 2017, 

(http://www.studinews.co.id/2017/10/pengertian-beasiswa-tujuan-

syaratmanfaat-jenis-contoh.html) 
5
 Informasi Seputar Bidik Misi, Pengertian dan Tujuan Beasiswa Bidik 

Misi, 2016 

(http://infodaftarbidikmisi.blogspot.com) 
6
 Ibid., 
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B. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan negara Indonesia tercantum dalam Pembukaan 

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Alinea IV yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud dari 

mencerdaskan kehidupan bangsa adalah terselenggaranya pendidikan 

secara menyeluruh. Pemerataan pendidikan di Indonesia terutama 

dalam akses pendidikan ke Perguruan Tinggi sampai saat ini masih 

merupakan masalah di negara kita. Penyebab utamanya adalah 

masalah ekonomi. Banyak lulusan dari jenjang pendidikan menengah 

tidak dapat melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Pendidikan 

merupakan salah satu hal terpenting untuk keberlangsungan hidup 

suatu negara. Karena dari pendidikan, suatu negara akan dipandang 

berharga di dunia. Pendidikan merupakan upaya untuk mempercepat 

mengembangkan potensi manusa agar mampu mengembangkan tugas 

yang dibebankan padanya, karena hanya manusialah yang dapat 

belajar dan mengajar. Seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-

Alaq ayat 1-5: 

َن ِهۡن َعلٍَق    ١ٱۡقَزۡأ بِٱۡسِن َربَِّك ٱلَِّذي َخلََق  نَسَٰ ٱلَِّذي َعلََّن بِٱۡلقَلَِن   ٣َوَربَُّك ٱۡۡلَۡكَزُم  ٱۡقَزأۡ    ٢َخلََق ٱۡۡلِ

َن َها لَۡن يَۡعلَۡن  ٤ نَسَٰ    ٥َعلََّن ٱۡۡلِ

Artinya :“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang 

menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal 

darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang 

mengajar   (manusia) dengan perantara kalam. Dan 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahhui.” (QS. 

Al-alaq : 1-5).7 

Ayat di atas, menjelaskan tentang dididik dan mendidik, 

sebagaimana Allah mengajarkan kepada kita akan pentingnya selalu 

ingat kepada Allah SWT dalam segala hal, pentingnya membaca, 

bukan hanya membaca buku namun yang lebih luas lagi seperti 

membaca keadaan sosial sehingga dapat melatih kita untuk terus 

berkembang dan meningkatkan keilmuan yang kita miliki untuk hidup 

bermasyarkat. Ayat di atas pula memerintahkan kita untuk tidak 

mudah menyerah dalam mancari ilmu pengetahuan 

                                                             
7
 Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Qur,an dan Terjemah, (PT 

Cemerlang, Jakarta Selatan), h. 597 
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 Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan salah satu 

faktor penunjang untuk memajukan kehidupan suatu bangsa.  Banyak 

orang diluar sana yang ingin mengenyam pendidikan. Permasalahan 

pendidikan di Indonesia sangatlah kompleks, di antaranya ialah 

terbatasnya biaya untuk melanjutkan pendidikan, jauhnya lembaga 

pendidikan dan masih banyak lainnya. Permasalahan pendidikan dapat 

terjadi diberbagai tingkatan pendidikan, mulai dari PAUD sampai ke 

Perguruan Tinggi. Semakin tinggi pendidikan yang dicapai, maka 

semakin banyak pula biaya yang dikeluarkan. Biaya yang diperlukan 

merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi bagi masyarakat 

yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 

apalagi jika masyarakat itu berasal dari keluarga yang kurang mampu. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang sangat kompleks. Hampir 

seluruh dimensi kehidupan manusia terlibat dalam proses pendidikan, 

ada unsur politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, kesehatan, iklim, 

psikologis, sosiologis, etika, estetika, dan sebagainya.
8

 Dari 

pelaksanaan proses pendidikan tersebut diharapkan dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya 

saing yang tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi 

dewasa ini. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 

salah satu penekanan dari tujuan pendidikan, sebagaimana yang 

tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

tujuan pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta bertujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
9
 Jadi menurut saya 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk sebuah proses 

yang secara matang di lakukan agar peserta didik aktif dan bisa 

mengembangkan potensi dirinya. 

                                                             
8
 Mujamil, Kesadaran Pendidikan, (Jogjakarta: AR-Ruzz Media, 2012), 

h. 15
 

9
 Republik Indonesia Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003, (Jakarta : BP. Cipta Jaya, 2003), h. 7
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Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut maka pemerintah 

Indonesia melakukan sebuah terobosan dalam meningkatkan kuantitas 

dan kualitas pendidikan di Indonesia, salah satu caranya dengan 

memberikan beasiswa Bidikmisi. Bidikmisi merupakan program 100 

Hari Kerja Menteri Pendidikan Nasional yang  dicanangkan  pada  

tahun  2009 dalam Kabinet Indonesia Bersatu.  Perguruan  tinggi  

yang  mendapat bantuan  Bidikmisi  yaitu  perguruan  tinggi  di  

bawah  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan.  Program ini 

mempunyai misi untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat 

kurang mampu, dan mempunyai potensi  akademik  memadai  untuk  

dapat  menempuh  pendidikan  sampai ke jenjang pendidikan tinggi, 

serta bertujuan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar baik pada 

bidang kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Bantuan yang 

diberikan dalam program ini terdiri atas bantuan  biaya  hidup  yang  

diserahkan  kepada  mahasiswa  sekurang-kurangnya  sebesar  Rp 

600.000,00 per  bulan  yang ditentukan berdasarkan Indeks Harga 

Kemahalan daerah lokasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan bantuan  

biaya  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dikelola  Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN ) sebanyak-banyaknya Rp 2.400.000,00 per semester/per  

mahasiswa. Biaya kedatangan dialokasikan  50%  dari kuota/jumlah 

mahasiswa baru sebesar Rp 1.500.000,00. 

 UIN Raden Intan Lampung merupakan satu dari sekian banyak  

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menerima beasiswa Bidikmisi. 

Pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, 

tercatat dua puluh dua orang sebagai mahasiswa penerima beasiswa 

Bidikmisi. Penggunaan dana beasiswa yang diberikan oleh pemerintah 

sangat berkaitan dengan pola pengelolaan dana beasiswa, yang dapat 

dilihat dari gaya hidup mahasiswa. Mahasiswa yang cenderung 

bergaya hidup konsumtif akan cenderung menggunakan dana 

beasiswa tidak sesuai dengan keperluan akademik, dan tujuan 

pemberian dana beasiswa oleh permerintah, sebaliknya mereka yang 

bergaya hidup sederhana akan dapat mengelolanya dengan baik sesuai 

dengan keperluan akademik. 

Bedasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dengan 

beberapa Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi Program Studi 

Pendidikan Agama Islam  UIN Raden Intan Lampung. Beberapa 

narasumber yang telah di wawancarai mengatakan dana bidikmisi 
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yang mereka terima sebagian untuk membayar UKT kuliah dan 

digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari serta kebutuhan 

pribadi sesuai gaya hidup mereka hanya sedikit yang menggunakan 

dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan kuliah seperti membeli 

buku-buku penunjang, dikarenakan hal tersebut dianggap tidak terlalu 

penting. 
10

  

Dari hasil wawancara tersebut dengan mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi Pendidikan Agama Islam, peneliti menemukan 

adanya mahasiswa yang tidak memanfaatkan dana beasiswa bidikmisi  

dengan sememestinya. Namun, dana beasiswa cenderung dialokasikan 

untuk keperluan pribadi termasuk membeli baju, celana/rok, sepatu, 

tas, kerudung, hingga gawai yang digunakan sesuai dengan mode 

yang sedang berkembang atau sedang trend dikalangan anak muda 

masa sekarang. Sebaliknya mahasiswa yang bergaya hidup sederhana 

akan lebih mengutamakan alokasi dana beasiswa untuk memenuhi 

sarana dan kebutuhan belajarnya.  

Maka timbulah pertanyaan, sudah sesuaikah alokasi pemanfaatan 

dana beasiswa bidikmisi yang dilakukan oleh mahasiswa penerima 

bidikmisi? Karena sebagian besar mahasiswa memanfaatkan dana 

tersebut untuk kepentingan pribadi dan biaya hidup sehari-hari. Maka 

dalam penyusunan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini mengambil 

tema yang berjudul “Persepsi Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi Tentang Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Di Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Uin Raden Intan Lampung” 

 

C. Fokus dan Sub Fokus 

Dalam penelitian kualitatif , fokus penelitian ini merupakan 

batasan masalah. Karena adanya keterbatasan, baik tenaga, dana, 

waktu dan supaya penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan 

melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau 

situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan fokus.
11

 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang dibahas maka 

peneliti memberikan fokus masalah. Penelitian ini memfokuskan pada 

                                                             
10 Wawancara dengan salah satu penerima bidik misi pada tanggal 15 

September 2021 
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XVI, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 290 
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Persepsi Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Tentang 

Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Di Jurusan Pendidikan Agama  

Islam UIN Raden Intan Lampung. Fokus penelitian tersebut kemudian 

dijabarkan menjadi sub fokus:  

1. Persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi tentang 

pemanfaatan biaya hidup beasiswa di jurusan pendidikan agama 

islam UIN Raden Intan Lampung  

2. Persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi tentang uang 

kuliah tunggal  beasiswa di jurusan pendidikan agama islam UIN 

Raden Intan Lampung  

3. Persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi tentang 

pemanfaatan biaya Pendidikan  beasiswa di jurusan pendidikan 

agama islam UIN Raden Intan Lampung  

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka 

yang menjadi permasalahan adalah  

1. Bagaimana persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

tentang pemanfaatan biaya hidup beasiswa di jurusan pendidikan 

agama islam UIN Raden Intan Lampung? 

2. Bagaimana persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

tentang uang kuliah tunggal  beasiswa di jurusan pendidikan 

agama islam UIN Raden Intan Lampung? 

3. Bagaimana persepsi mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

tentang pemanfaatan biaya Pendidikan  beasiswa di jurusan 

pendidikan agama islam UIN Raden Intan Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, adapun yang 

menjadikan tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi tentang pemanfaatan biaya hidup beasiswa di jurusan 

pendidikan agama islam UIN Raden Intan Lampung. 

2. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi tentang uang kuliah tunggal  beasiswa di jurusan 

pendidikan agama islam UIN Raden Intan Lampung. 
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3. Untuk mengetahui persepsi mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi tentang pemanfaatan biaya Pendidikan  beasiswa di 

jurusan pendidikan agama islam UIN Raden Intan Lampung. 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber 

informasi dan sumbangan dalam ilmu pengetahuan terkait 

penggunaan dana beasiswa pada mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Sebagai pengetahuan tentang persepsi mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi tentang pemanfaatan beasiswa 

di jurusan pendidikan agama islam UIN Raden Intan 

Lampung. Penelitian ini diharapkan dapat berguna 

menambah wawasan pengetahuan dan bahan referensi 

khususnya terkait dengan perilaku konsumsi.  

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa khususnya mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi karena memberikan informasi mengenai pola 

penggunaan dana dan gaya hidup mereka, kemudian dapat 

memberikan masukan bagaimana seharusnya mahasiswa 

mengalokasikan anggarannya dengan lebih bijak dalam 

menghadapi perkembangan zaman dan pergaulan sehingga 

konsumsinya pun tetap proposional, rasional dan tidak 

menyimpang. 

c. Bagi penelitian berikutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dan referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. 

 

G. Penelitian terdahulu  

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-

penelitian  sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan 

perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan 

perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai 

“Analisis Manfaat Beasiswa Bidikmisi Terhadap Tingkat Prestasi”.  
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1. Penelitian yang dilakukan Yuki Endah Purwati Arum Buana dan 

David Hizka Tobing  , dalam Jurnal Ilmiah Jurnal Psikologi 

Udayana. Dengan judul “Motivasi mahasiswa penerima beasiswa 

bididkmisi Universitas Udayana mengikuti gaya hidup 

hedonisme”.
12

 Penelelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana motivasi mahasiswa Bidikmisi Universitas Udayana 

dalam mengikuti gaya hidup hedonisme. Terdapat perbedaan 

yang spesifik antara tema penulis dengan jurnal diatas, pada 

penelitian yang ditulis oleh Yuki Endah Purwati Arum Buana dan 

David Hizka Tobing  ia lebih menjurus kepada Motivasi 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dalam mengikuti gaya 

hidup hedonisme, sedangkan pada penelitian penulis menjurus 

pada pemanfaatan beasiswa bidikmisi.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fajrul, dalam Jurnal 

Ilmiah sosialisasi Pendidikan psikologi. Dengan judul 

“Mahasiswa Penerima Bidikmisi Pada Studi  Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan”.
13

 Penelelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana  Pengalokasikan dana  Beasiswa 

bidikmisi mahasiswa sosiologi di UNM .  Terdapat perbedaan 

yang spesifik antara tema penulis dengan jurnal diatas, pada 

penelitian yang ditulis Ahmad Fajrul ia lebih menjurus kepada  

Pengalokasikan dana  Beasiswa bidikmisi, sedangkan pada 

penelitian penulis menjurus pada pemanfaatan beasiswa 

bidikmisi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Septian, dalam Jurnal Ilmiah 

sosialisasi Pendidikan psikologi. Dengan judul “Dampak 

Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa Program Studi  

Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makasar”.
14

 Penelelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pemanfatan 

                                                             
12

 Yuki Endah Purwati Arum Buana Dan David Hizka Tobing, Motivasi 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bididkmisi Universitas Udayana Mengikuti 

Gaya Hidup Hedonisme, Jurnal Ilmiah Jurnal Psikologi Udayana h. 1 
13

 Ahmad Fajrul, Mahasiswa Penerima Bidikmisi Pada Studi  

Mahasiswa Program Studi Pendidikan, Jurnal Ilmiah sosialisasi Pendidikan 

psikologi. h. 1 
14

 Ayu Septian, Dampak Pemanfaatan Beasiswa Bidikmisi Mahasiswa 

Program Studi  Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makasar, Jurnal 

Ilmiah sosialisasi Pendidikan psikologi, h. 1 
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beasiswa bidikmisi  program studi  pendidikan sosiologi 

Universitas Negeri Makasar.  Terdapat perbedaan yang spesifik 

antara tema penulis dengan jurnal diatas, pada penelitian yang 

ditulis oleh Ayu Septian  ia lebih menjurus kepada dampak 

pemanfaatahn dana beasiswa bidikmisi  sedangkan pada 

penelitian penulis menjurus pada pemanfaatan beasiswa 

bidikmisi . 

4. Penelitian yang dilakukan oleh  Nur Afida, dalam Jurnal 

Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, 2018. Dengan judul “Efektivitas  

Beasiswa Bidik Misi Dan Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa Bidik Misi Tahun Angkatan 2014 Universitas 

Sebelas Maret Surakarta”.
15

 Penelelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Efektivitas  Beasiswa Bidik Misidan 

Kemandirian Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Bidik 

Misi Tahun Angkatan 2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Terdapat perbedaan yang spesifik antara tema penulis dengan 

jurnal diatas, pada penelitian yang ditulis oleh Nur Afida ia lebih 

menjurus kepada prestasi belajar, sedangkan pada penelitian 

penulis menjurus pada pemanfaatan beasiswa bidikmisi 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto, dalam Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unpad, 2015. Dengan 

judul “Efektifitas  Beasiswa Bidikmisi Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan 

Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Padjadjaran”.
16

 Penelelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana Efektivuitas Beasiswa Bidikmisi 

Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Padjadjaran.  Terdapat perbedaan yang 

                                                             
15

  Nur Afida, Efektivitas  Beasiswa Bidik Misi Dan Kemandirian 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Bidik Misi Tahun Angkatan 

2014 Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Pendidikan Bisnis dan 

Ekonomi (2018), h. 1 
16

 Hardianto, Efektifitas  Beasiswa Bidikmisi Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Padjadjaran, Jurnal 

Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unpad, (2015), h. 1 
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spesifik antara tema penulis dengan jurnal diatas, pada penelitian 

yang ditulis oleh Hardianto ia lebih menjurus kepada prestasi 

belajar, sedangkan pada penelitian penulis menjurus pada 

pemanfaatan beasiswa bidikmisi. 

 

H. Metode Penelitian 

Pada dasarnya metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode 

penelitian adalah suatu cara untuk bekerja menurut sistem aturan atau 

tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional 

dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.
17

 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah 

metode deskriptif kualitatif. Dikarenakan penelitian 

menggambarkan hasil penelitian secara deskriptif berdasarkan 

wawancara dan observasi mengenai persepsi mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi tentang pemanfaatan beasiswa 

bidikmisi di jurusan pendidikan agama islam. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud 

untuk memahami suatu kejadian tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, motivasi, persepsi, dan 

lainnya secara keseluruhan (holistik), dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

(hubungan) khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah.
18

 Dikatakan kualitatif karena sifat-sifat 

data yang dikumpulkan berupa data narasi dan tidak 

menggunakan alat ukur data kuantitatif. 

Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung data yang 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik 

                                                             
17

 Salim dan Sahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:Cita 

Pustaka Media, 2007), hal. 46 
18

 Lexy J.  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 6 
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yang tampak.
19

 Penelitian ini menggunakan kata-kata atau 

gambaran dan rangkaian kalimat, bukan merupakan deretan 

angka atau statistik. Data-data yang didapat berasal dari 

wawancara, catatan lapangan, observasi, dokumen pribadi dan 

dokumen-dokumen lainnya. 

Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat 

mengenai fakta dan sifat objek tertentu. Metode ini berupaya 

menggambarkan dan menginterpretasikan apa yang ada atau 

mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang 

berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek 

yang sedang terjadi atau kecenderungan yang tengah 

berkembang.
20

 

Penelitian ini bertujuan untuk persepsi mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi tentang pemanfaatan beasiswa bidikmisi di 

jurusan pendidikan agama islam dalam penelitian ini. Peneliti 

mengambil subjek penelitian berdasarkan  mahasiswa penerima 

bidikmisi jurusan Pendidikan agama islam tentang pemanfaatan 

beasiswa bidikmisi.  Selanjutnya untuk mengetaui dan 

menggambarkan hasil penelitian, peneliti melakukan wawancara 

dan observasi langsung kepada subjek yang diteliti, kemudian 

data-data yang terkumpul disajikan dengan mendeskripsikan 

data-data tersebut.   

2. Sumber Data 

Sumber dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data 

primer dan data sekunder. Sumber data primer dari penelitian ini 

adalah sumber dan rujukan pokok yang nantinya akan digunakan 

dalam penelitian.
21

 Dalam hal ini peneliti menggunakan sumber 

data primer: 

a. Sumber primer 

Sumber data primer, yaitu data-data yang biasa 

diperoleh langsung dari sang tokoh jika tokoh tersebut masih 

                                                             
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung:Alfabeta, 2013), hal. 15 
20

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 

2011), hal. 97 
21

Ibid., h. 18 
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hidup atau data-data yang diproleh dari tulisan-tulisan yang 

pernah ditulis oleh si tokoh tersebut.
22

 Dari pengertian 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber data primer pada 

penelitian  ini yaitu sebagai berikut mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi 

b. Sumber sekunder 

Sumber data skunder, yaitu data-data yang diproleh dari 

informan lain yang dekat dan mengerti atau dari hasil tulisan 

orang lain.
23

 Jadi, peneliti lebih menekankan bahwa data 

sekunder adalah sekumpulan data yang dapat menunjang 

atau melengkapi data primer yang berkaitan dengan 

penelitian yang penulis teliti. Kaitannya dengan dengan 

penelitian ini penulis mencari bahan lain yang berhubungan 

dengan pokok pembahasan yaitu berkenaan dengan persepsi 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi tentang 

pemanfaatan beasiswa bidikmisi yaitu antara lain: 

1) Dokumentasi hasil wawancara mahasiswa penerima 

bidikmisi 

2) Dokumentasi SK Rektor tentang bidikmisi dan 

penerimaan bidikmisi. 

3) Dokumentasi sejarah, Visi-Misi, dokumentasi prodi 

PAI UIN RIL. 

 Selain dari dokumentasi di atas, penulis juga 

menggunakan buku atau data-data lain yang relevan dan 

sesuai dengan permasalan yang dibahas dalam penelitian ini. 

 

3. Metode Pengumpulan Data 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif diharapkan 

dapat mendeskripsikan tentang gaya hidup mahasiswa penerima 

beasiswa Bidikmisi di Jurusan Sejarah Universitas Negeri 

Jakarta. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan 

melalui kegiatankegiatan sebagai berikut:  

                                                             
22

 Nursapia harahap, “Penelitian Kepustakaan”, Jurnal Iqra’ Volume 08 

No.01, mei 2014, h. 71 
23

Ibid., h.71 
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a. Observasi  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti bersifat aktif 

karena peneliti mengalami langsung proses kehidupan 

mahasiswa dalam menggunakan dana beasiswa Bidikmisi. 

Pengamatan ini dilakukan di lingkungan Jurusan Pendidikan 

agama islam di UIN lampung, maupun diluar lingkungan 

kampus di UIN lampung 

Tabel 1.1. 

Kisi-kisi observasi 

No Komponen  Indikator  

1 1. Sasaran Program 

 

a. Peserta program beasiswa bidikmisi 

b. Prestasi peserta program beasiswa 

bidikmisi 

c. Keadaan sosial ekonomi orang tua 

peserta beasiswa bidikmisi 

d. Persyaratan mengikuti beasiswa 

bidikmisi 

2 2. Tujuan Program  a. Kualitas SDM dilihat dari IPK dan 

pengetahuan yang dimiliki sesuai 

jurusan 

3 3. Pemanfaatan 

dana beasiswa 

bidikmisi 

a. Pemanfaatan dana biaya hidup 

b. Pemanfaatan dana UKT 

c. Pemanfaatan dana pendidikan 

 

b. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui dialog langsung antara peneliti 

dengan informan/ sumber data yang dianggap dapat 

memberi informasi tentang keadaan, opini, maupun sikap 

yang relevan untuk menjawab-menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti. Wawancara yang dilakukan yaitu 

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur 

dilakukan oleh peneliti kepada mahasiswa penerima 

beasiswa  
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Tabel 1.2. 

Kisi-kisi wawancara 

No. Variabel Sub Variabel Indikator 

1.  Pola 

Penggunaan 

Dana 

Biaya hidup 

(Living Coast) 

1. Alokasi dana beasiswa 

bidikmisi untuk 

kebutuhan makan dan 

minum. 

2. Alokasi dana beasiswa 

bidikmisi untuk biaya 

transportasi 

3. Alokasi dana beasiswa 

bidikmisi untuk biaya 

perkuliahan lain-lain. 

  Uang kulaih 

tunggal (UKT) 

1. Alokasi dana beasiswa 

bidikmisi untuk biaya 

UKT 

  Pemanfaatan 

biaya pendidikan  

1. Alokasi dana beasiswa 

bidikmisi untuk biaya 

pendidikan 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan data dari berbagai jenis informasi, 

dapat juga diperoleh melalui dokumentasi seperti surat-

surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, 

kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan 

perkembangan yang dipandang relevan dengan penelitian 

yang dikerjakan.
24

 Adapun dokumentasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen yang berisi daftar 

mahasiwa penerima beasiswa bidikmisi. Dokumen-

dokumen yang diperoleh dianalisis sesuai dengan jenis 

data dan teknik analisis yang sesuai untuk menjawab 

pertanyaan penelitian.  

  

                                                             
24

 Ibid., hal. 216 
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Tabel 1. 3. 

Kisi-kisi dokumentasi 

No 
dokumen yang 

dibutuhkan 

Ada 

(√) 

T idak 

ada (√) 
Keterangan 

1 

Latar belakang 

program beasiswa 

bidikmisi 

√   

2 
Tujuan program 

beasiswa bidikmisi 
√   

3 
Sasaran program 

beasiswa bidikmisi 
√   

4 

Arsip data diri 

penerima 

beasiswa bidikmisi 

√   

 

 

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan pengolahan data yang sudah 

terkumpul dan diharapkan diperoleh gambaran yang akurat dan 

konkret dari subjek penelitian. Analisis data adalah proses 

menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari 

proses penelitian, baik pengamatan, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
25

 

Dari uraian tersebut artinya setelah data dikumpulkan 

dengan lengkap dari lapangan, tahap berikutnya yang harus 

dimasukkan adalah tahap analisa. Analisa data merupakan tahap 

terpenting dan menentukan dalam sebuah penelitian. Setelah data 

terkumpul dengan lengkap dari lapangan, data kemudian diolah 

dan dianalisa dengan seksama sehingga berhasil menyimpulkan 

kebenaran-kebenaran yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diajukkan dalam penelitian ini. 

                                                             
25

 Ibid., hal. 274  
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Pada penelitian kualitatif, tidak menguji hipotesis yang 

dibuat sebelum penelitian. Proses analisis data dilakukan 

bersamaan dan berkelanjutan dengan proses pengumpulan data. 

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif sehingga model 

analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan 

mengelompokkan berbagai data yang diperoleh kemudian 

dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulan. 

Model analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis interaktif model Miles dan Huberman. Miles dan 

Huberman dalam sugiono mengungkapkan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh.
26

 Adapun langkah-langkah yang digunakan 

dalam analisa data adalah sebagai berikut: 

a. Data Reduction (Pengolahan Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, dengan demikian perlu dicatat secara teliti dan rinci, 

semakin lama peneliti dilapangan maka jumlah data yang 

diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 

Dengan demikian penyajian data ini akan dianalisis data 

yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu degan menguraikan 

seluruh kompleks yang ada hubungannya dengan 

pembahasan pada penelitian. Semua data-data yang 

diperoleh dilapangan baik berupa dokumen hasil wawancara, 

dokumen hasil observasi, dan lain sebaginya, akan dianalis 

sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang pemanfaatan 

beasiswa bidikmisi di jurusan Pendidikan agama islam. 

Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

                                                             
26

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D, hal. 

337 
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jelas dan mempermudah peneliti mengumpulkan data 

selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.
27

 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Proses ini dilakukan untuk mempermudah 

peneliti dalam mengkonstruksi data kedalam sebuah 

gambaran sosial yang utuh, selain itu untuk memeriksa 

sejauh mana kelengkapan data yang tersedia. Dalam 

penelitian kualitatif penyajian data ini selain dengan teks 

naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, network, dan 

chart. Dengan mendisplay data makan akan 

mempermudahkan untuk memahami apa yang terjadi 

merencanakan kerja selanjutnya berdasakan apa yang telah 

dipahami tersebut. 

 

c. Verification (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisa data kualitatif menurut 

Milles Hubberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data 

berikutnya.
28

 

Dalam menganalisis data hasil penelitian ini penulis 

menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif. Setelah data 

terkumpul dengan lengkap dari lapangan, perlu mengadakan 

penelitian sedemikian rupa untuk mendapatkan suatu 

kesimpulan yang berguna menjawab persoalan-persoalan 

yang diajuknan dalam penelitian. 

Setelah data diperoleh baik itu hasil penelitian 

kepustakaan maupun hasil penelitian lapangan, maka data 

tersebut diolah kemudian dianalisis, sehingga menjadi 

kesimpulan akhir. Pengolahan data yang diolah adalah hal-

hal yang tercantum dan terekam dalam catatan lapangan 

                                                             
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hal. 335 
28

 Ibid. hal. 345 
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hasil wawancara atau pengamatan. Hal ini dikarenakan 

penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, jadi data yang 

dihasilkan berupa kata-kata, kaliamat, gambar atau simbol. 

5. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Pada penelitian ini pemeriksaan keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi data, di mana membandingkan 

dan mengecek data yang diperoleh dari responden dengan sumber 

data dengan dokumen-dokumen lainya. teknik ini bertujuan untuk 

mengetahui keabsahan dari data-data yang berkaitan dengan 

pemanfaatan beasiswa bidikmisi mahasiswa Pendidikan agama 

islam UIN  Raden Intan Lampung. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

berbeda yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data 

juga dilakukan memperkaya data.
29

 Triangulasi dalam pengujian 

kredebilitas diartikan sebagai pengecekan data dari sebagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan 

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik dan 

triangulasi waktu.
30

 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dat 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

c. Triangulasi waktu 

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. 

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi 

hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak 

masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga 

lebih kredibel. 

                                                             
29

 Firdaus dan fakhri zamzam, Aplikasi 

metodelogipenelitian,(Yogyakarta:Budi Utama, 2018), h. 107 
30

 Sugiyono,Op.Cit, h.372 
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Sehingaa peneliti mengunakan triangulasi teknik dimana 

peneliti membandingakan atau mengecek dan mengkaitrkan data 

wawancara, observasi dan dokumentasi untuk memperoleh data 

tentang pemanfaatan beasiswa bidikmisi mahasiswa Pendidikan 

agama islam UIN  Raden Intan Lampung. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Direncanakan penulisan laporan penelitian (skripsi) nantinya 

terdiri dari Bagian Awal, Bagian Inti, dan Bagian Akhir. Bagian Awal 

merupakan halaman-halaman formalitas yang terdiri dari sampul, 

halam judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan keaslian, halaman moto, halaman persembahan, halaman 

kata pengantar, halaman daftar isi, dan abstrak skripsi. 

Bab I Pendahuluan berisi pendahuluan yang mencakup 

Penegasan Judul, Alasan Memilih Judul, Latar Belakang Masalah, 

Fokus Penelitian dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu 

Yang Relevan, Metode Penelitian, Tempat Penelitian, Sumber Data, 

Jenis Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Analisis Data dan 

Sistematika Pembahasan. 

Bab II Tinjauan pustaka, yang berisikan tentang beasiswa 

bidikmisi, mahasiswa dan Pendidikan agama islam 

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini berfungsi untuk 

menjelaskan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian yang berisi 

Sejarah Berdirinya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 

dan Lokasi UIN Raden Intan Lampung Letak Geografis kampus, 

Sarana dan Prasarana kampus, dan Juga Menjelaskan Tentang 

Penyajian Fakta dan Data Penelitian. 

Bab IV Analisis Penelitian, pada bab ini terdapat Analisis Data 

Penelitian dan Temuan Penelitian. 

Bab V Penutup, pada bab ini berfungsi untuk mempermudah para 

pembaca untuk mengambil intisari skripsi ini yaitu berisikan tentang 

simpulan dan rekomendasi.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Persepsi   

1. Pengertian Persepsi  

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

“tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang 

mengetahui melalui panca inderanya.
31

 Persepsi diartikan sebagai 

suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan 

menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi 

sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.
32

  

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang 

berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu 

tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu 

diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi
33

  

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul 

Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum 

merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan 

pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat 

seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh 

organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. 

Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami 

yang menggunakan alat pengindraan.
34

   

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk 

mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui 

                                                             
31

 Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 863.  
32

 Indra Tanra, “Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan 

Bercadar”, Jurnal Equilibrium  

Pendidikan Sosiologi, Vol. III No. 1/Mei 2015, 118  
33

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004), 87  
34

 Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan Sikap 

Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan 

(Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 

2013)”, Jurnal Agastya, Vol. 5, No 1/Januari 2015, 121. 
5
Ibid, 121-122.  
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orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang 

terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan 

menentukan kesan yang dihasilkan dari proses  

persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara 

pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, 

sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi 

masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu 

penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di 

dalam kehidupan bermasyarakat.
5
  

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan 

informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan 

diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan 

penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau 

pengalaman sebelumnya.  

2. Bentuk-Bentuk Persepsi  

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang 

diperoleh  oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi 

beberapa bentuk:  

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan  

Alat indera merupakan alat utama dalam individu 

mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan 

matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga 

individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata 

hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang 

menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh 

syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat 

menyadari apa yang dilihat.  

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran  

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, 

yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk 

dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti 

halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu 

dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai 

suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu 

dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini 

individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan 

terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.  
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c. Persepsi melalui Indera Pencium  

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera 

pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau 

terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya 

berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang 

dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada 

dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke 

otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang 

dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang 

diciumnya.  

d. Persepsi melalui Indera Pengecap  

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan 

benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang 

terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh 

syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat 

menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.  

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)  

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan 

temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat 

menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja 

yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. 

Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang 

primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi 

yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, 

stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan 

atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran 

akan lunak, keras, halus, kasar.
35

   

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak 

hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera 

secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan 

sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana stimulus 

itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik. 

Menurut Irwanto, sebagaimana dikutip oleh Eliska Pratiwi dkk, 

setelah individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang 

                                                             
35

 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Andi 

Offset, 2004), 90  
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dipersepsikan maka hasil persepsi dapat dibagi menjadi dua 

yaitu:  

a. Persepsi positif yaitu persepsi yang menggambarkan segala 

pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan 

tanggapan yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya. 

Hal itu akan di teruskan dengan keaktifan atau menerima 

dan mendukung obyek yang dipersepsikan.  

b. Persepsi negatif yaitu persepsi yang menggambarkan 

segala pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) 

dan tanggapan yang tidak selaras dengan obyek yang di 

persepsi. Hal itu akan di teruskan dengan kepasifan atau 

menolak dan menentang terhadap obyek yang 

dipersepsikan.
36

  

Demikian dapat dikatakan bahwa persepsi itu baik yang 

positif maupun yang negatif akan selalu mempengaruhi diri 

seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan munculnya 

suatu persepsi positif ataupun persepsi negatif semua itu 

bergantung pada bagaimana cara individu menggambarkan segala 

pengetahuannya tentang suatu obyek yang dipersepsikan.  

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi  

Menurut Pareek (1996) dalam Rahmat Dahlan faktor-faktor 

yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu 

seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor 

internal yang mempengaruhi persepsi sebagai berikut:  

a. Latar belakang. Latar belakang yang mempengaruhi hal-

hal yang dipilih dalam persepsi. Contohnya orang yang 

pendidikannya lebih tinggi atau pengetahuan ilmu 

agamanya luas yang memiliki cara tertentu untuk 

menyeleksi sebuah informasi.  

b. Pengalaman. hal yang sama dengan latar belakang ialah 

faktor pengalaman, pengalaman mempersiapkan seseorang 

untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang 

mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya.  

                                                             
36

 Eliska Pratiwi, I Nyoman Sujana dan Iyus Akhmad Haris, 

“Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program 
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c. Kepribadian. Dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh 

individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. 

Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi 

dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang 

dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu 

kelompok dengan kelompok lain.  

d. Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku dalam suatu 

masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi  

e. Penerimaan diri. Penerimaan diri merupakan sifat penting 

yang memepengaruhi persepsi.
37

  

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi secara 

eksternal atau datang dari luar objek persepsi adalah:  

a. Intensitas. Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, 

mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada 

rangsangan yang kurang intens.   

b. Ukuran. Benda-benda yang lebih besar umumnya 

lebih menarik perhatian.  

c. Kontras. Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan 

cepat menarik perhatian.  

d. Gerakan. Benda yang bergerak lebih menarik 

perhatian dari hal yang diam.  

e. Ulangan. Biasanya hal yang terulang-ulang dapat 

menarik perhatian.  

f. Keakraban. Suatu yang akrab atau dikenal lebih 

menarik perhatian.  

g. Sesuatu yag baru. Faktor ini kedengerannya 

bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga 

berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi 

informasi.
9
   

Persepsi bisa salah, bisa benar, bisa sempit, bisa luas dan ini 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan proses 

terjadinya persepsi itu sendiri. Menurut Sarlito W. Sarwono 

Rohmaul Listyana & Yudi Hartono faktor-faktor yang 

mempengaruhi persepsi yaitu:  

                                                             
37

 Rahmat Dahlan, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi 

Nazhir Terhadap Wakaf  

Uang”, Jurnal Zakat 
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2017, 10 
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a. Perhatian, biasanya tidak menagkap seluruh rangsang yang 

ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian 

pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian 

antara satu dengan orang lain akan menyebabkan 

perbedaan persepsi.  

b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan 

timbul.  

c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap 

pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang 

tersebut. Kebutuhan yang berbeda akn menyebabkan 

persepsi bagi tiap individu.  

d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu 

masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.   

e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang 

dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang 

berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya 

persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara 

satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara 

satu kelompok dengan kelompok lain.
38

   

Menurut Robbin dalam Rohmaul Listyana & Yudi Hartono 

mengemukakan bahwa beberapa faktor utama yang memberi 

pengaruh terhadap pembentukan persepsi sosial seseorang dan 

faktor-faktor itu adalah faktor penerima (The Perceiver), situasi 

(The Situation), dan objek sasaran (The Taget).  

4. Aspek-aspek Persepsi   

Pada hakekatnya sikap merupakan suatu interelasi dari 

berbagai komponen, dimana komponen-komponen tersebut 

menurut Baron dan Byrne, juga Myers (dalam Gerungan, 1996) 

menyatakan bahwa sikap itu mengandung tiga komponen yang 

terbentuk struktur sikap, yaitu:
39

  

                                                             
38

 Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, “Persepsi dan 

Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan 

Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat 

Kabupaten Magetan Tahun 2013)”, Jurnal Agastya, Vol. 5, No 

1/Januari 2015, 122.  
39

 Dwi Prasetia Danarjati, Adi Murtiadi dan Ari Ratna 

Ekawati, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2013), 25  
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a. Komponen kognitif (komponen perseptual), yaitu 

komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, 

pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek 

sikap.  

b. Komponen afektif (komponen emosional), yaitu 

komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau 

tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan 

hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan 

hal yang negatif.  

c. Komponen konatif (komponen perilaku, atau action 

component), yaitu komponen yang berhubungan dengan 

kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen 

ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar 

kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku 

seseorang terhadap objek sikap.  

 

B. Bidikmisi  

1. Pengertian bidik misi 

Bidik misi adalah program bantuan biaya pendidikan yang 

diberikan Pemerintah melalui Direktorat jenderal Pendidikan Tinggi 

(Ditjen Dikti) kementrian pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 

2010 kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik memadai 

dan kurang mampu secara ekonomi.
40

 

Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Miskin Yang Belajar 

yang selanjutnya disebut BIDIKMISI adalah bantuan sosial 

berupa biaya pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada 

mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik dan tidak 

mampu secara ekonomi untuk melanjutkan studi pada jenjang D3 

dan S1.
41

 

Perguruan tinggi yang mendapatkan program beasiswa bidik 

misi yaitu perguruan tinggi di bawah Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan dan Kementrian Agama. program ini mempunyai 

misi untuk menghidupkan harapan bagi masyarakat kurang 

                                                             
40

 Informasi Seputar Bidik Misi, Pengertian dan Tujuan Beasiswa Bidik 

Misi, 2016 

(http://infodaftarbidikmisi.blogspot.com) 
41

 Pengertian Bidikmisi, 2016, hal. 6. 
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mampu dan potensi akademik yang memadai untuk menempuh 

pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Misi beasiswa 

bidikmisi: 

a. Menghidupkan harapan bagi masyarakat tidak mampu dan 

mempunyai potensi akademik baik, untuk dapat menempuh 

pendidikan sampai kejenjang pendidikan tinggi. 

b. Menghasilkan sumberdaya insani yang mampu berperan 

dalam memutus rantai kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat.
42

 

2. Tujuan program bidikmisi 

Tujuan diselenggarakannya program bantuan biaya 

Bidikmisi adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi calon 

mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala 

ekonomi. 

b. Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan 

tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi 

dan berpotensi akademik baik. 

c. Menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai 

dan tepat waktu. 

d. Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang 

kurikuler, kokulikuler, maupun ekstra kulikuler. 

e. Menimbulkan dampak bagi mahasiswa dan calon mahasiswa 

lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif. 

f. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki 

kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya 

pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat.
43
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3. Sasaran penerima beasiswa bidikmisi 

Sasaran penerima beasiswa bidikmisi ini dibagi menjadi dua, 

yaitu  

a. Sasaran program bidikmisi rekrutmen baru adalah lulusan 

satuan pendidikan MA/ MAK/ SMA/ SMAK atau bentuk 

lain yang sederajat. Berasal dari golongan yang tidak mampu 

secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik, 

yang melanjutkan pendidikan tinggi di PTKIN (UIN, IAIN, 

dan STAIN) di bawah Kementrian Agama. 

b. Sasaran program bidikmisi on going (lanjutan) adalah 

mahasiswa penerima program bidikmisi pada tahun 2012, 

2013, 2014, dan 2015 yang belum menyelesaikan studi dan 

masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif penerima 

program.
44

 

4. Bentuk bantuan 

Bentuk bantuan program beasiswa bidikmisi adalah bantuan 

sosial berupa uang yang ditempatkan pada akun belanja Bantuan 

Sosial (57), diluncurkan kepada mahasiswa penerima program 

beasiswa bidikmisi. 

 

5. Mekanisme pelaksanaan program bidikmisi 

a. Penetapan kuota bidikmisi Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri (PTKIN) oleh Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam Kementrian Agama RI. Perguruan Tinggi 

Penyelengara (PTP) membuka pendaftaran program 

bidikmisi. 

b. Mahasiswa calon penerima pendaftaran kepada Perguruan 

Tinggi Penyelengara Program Bidikmisi melalui jalur 

seleksi yang telah di tetapkan. 

c. Seleksi berkas pendaftaran oleh penyelengara program 

bidikmisi. 

d. Hasil seleksi ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen 

pada PTKIN. 

                                                             
44
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e. Surat keputusan penerima bantuan sosial sebagaimana 

dimaksud pada point “e” selanjutnya disahkan oleh Kuasa 

Pengguna Anggaran (KPA). 

f. Pengumuman nama-nama mahasiswa penerima program 

bidikmisi. 

g. Penandatanganan pakta integritas antara PTP dengan 

penerima program bidikmisi 

h. Proses pencairan anggaran program bidikmisi. 

i. Dana diterima oleh mahasiswa penerima program bidikmisi 

per semester. 

j. Mahasiswa melaporkan bahwa dana sudah diterima. 
45

 

 

6. Alokasi dana bantuan 

a. Penerima program bidikmisi mendapatkan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per semester 

yang tersedia dalam DIPA perguruan tinggi penyelenggara. 

b. Angaran sebagaimana di atas meliputi bantuan biaya hidup 

(Living cost) yang diserahkan kepada mahasiswa sebesar Rp. 

3.600.00,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan 

perincian Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan 

dan bantuan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua 

juta empat ratus ribu rupiah) per semester per mahasiswa. 

c. Alokasi anggaran program bidikmisi dilakukan dengan 

memberikan kode output tersendiri (2132. 035) bidikmisi 

PTKIN dalam DIPA PTKIN penyelengara agar realisasi 

program bidikmisi dapat dilaporkan secara rill sesuai 

ketentuan.
46
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 Petunjuk Teknis Program Bidik Misi Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam Negeri (PTKIN), persyaratan calon penerima, 2016, hal. 11-12. 
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7. Penggunaan dana 

Rincian penggunaan dana bantuan bidikmisi dipergunakan 

untuk keperluan sebagai berikut : 

a. Bantuan biaya hidup (living cost). 

Bantuan biaya hidup mahasiswa merupakan biaya 

pendukung kelancaran proses pendidikandi perguruan tinggi 

diberikan per bulan dan dibayarkan 6 bulan sekali. Besaran 

biaya hidup adalah Rp 4.200.000,00/mahasiswa/semester 

yang dibayarkan ke rekening mahasiswa penerima; 

b. Bantuan biaya pendidikan bagi penerima bidikmisi 

rekrutmen baru berupa pembayaran Uang Kuliah Tunggal 

(UKT). 

Ketentuan besaran bantuan biaya pendidikan yang 

berlaku pada tahun 2019 mengikuti Kepmen Ristekdikti No 

91/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang 

Kuliah Tunggal pada PTN di Lingkungan Kemenristekdikti 

Tahun Angkatan 2018 sebesar Rp 

2.400.000,00/mahasiswa/semester yang dibayarkan ke 

rekening perguruan tinggi. Bantuan biaya pendidikan bagi 

penerima beasiswa bidikmisi On Going 

c. Kekurangan bantuan biaya pendidikan di perguruan tinggi 

ditanggung oleh perguruan tinggi penyelengara dengan 

mengupayakan dana dari sumber lain. 

d. Biaya pendidikan program bidikmisi yang diterima oleh 

perguruan tinggi penyelenggara direncanakan dan 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
47

  

8. Penyaluran dana bantuan 

a. Penyaluran dana bantuan program bidikmisi dilaksanakan 

per semester. 

b. Pengalokasian dana untuk mahasiswa program bidikmisi 

dilakukan melalui masing-masing PTP. 

c. PTP melalui pengajuan ke KPPN, dapat menyalurkan 

bantuan bidikmisi kepada mahasiswa perbulan atau 

maksimal 6 bulan yang diberikan / ditransfer 

                                                             
47

 Petunjuk Teknis Program Bidik Misi Perguruan Tinggi Keagamaan 
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d. Melalui rekening bank. 

e. PTP dapat memfasilitasi pembuatan rekening untuk masing-

masing penerima, dan melakukan MOU dengan Bank 

Operasional Pemerintah.
48

 

9. Penghentian bantuan program bidikmisi 

Perguruan tinggi penyelengara dapat menghentikan bantuan 

program bidikmisi kepada penerima program apabila yang 

bersangkutan : 

a. Telah menyelesaikan studi. 

b. Cuti karena sakit atau alasan lain yang ditentukan oleh 

perguruan tinggi penyelengara. 

c. Menerima skorsing atau melanggar peraturan akademik atau 

melanggar tata kehidupan kampus dan dikenakan sanksi 

minimum 1 (satu) semester oleh PTKIN. 

d. Drop out atau karena alasan tertentu dikeluarkan sebagai 

mahasiswa oleh perguruan tinggi penyelengara. 

e. Mengundurkan diri. 

f. Mahasiswa lulus sebelum waktu beasiswa berakhir.
49

 

10. Pelangaran dan sanksi 

Hal-hal yang termasuk jenis pelanggaran program bidikmisi, 

yaitu: 

a. Telah memberikan keterangan yang tidak benar, baik secara 

lisan atau tertulis. 

b. Melakukan pemalsuan dokumen atau pendukung 

pendaftaran. 

c. Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima 

beasiswa bidikmisi karena diterima di perguruan tinggi lain. 

d. Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima program 

bantuan biaya pendidikan bidikmisi. 

Sanksi yang diberikan kepada penerima program bidikmisi 

yang melakukan pelanggaran adalah pembatalan pemberian 

dan pengembalian bantuan biaya program bidikmisi.
50
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B. Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam  

Mempelajari ilmu pengetahuan diperintahkan oleh allah swt yang 

termasuk memperdalam ilmu agama Islam. Hal ini sebagaimana 

dinyatakan dalam Q.S At-Taubah ayat 122 yang berbunyi:  

 

ِ فِۡرقَةٖ  لُۡهۡؤِنُنونَ ٱَوَنا ََكَن 
ۚٗ فَلَۡوََل َنَفَر ِنو ُكّ ِِلَنفُِرواْ َكٓافَّة 

ُهواْ ِِف  ََتَفقَّ َوِِلُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ  ّلِيوِ ٱّنِۡنُهۡم َطآنَِفةٞ ِّلِ
 إَِِلِۡهۡم لََعلَُّهۡم ََيَۡذُرونَ 

Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke 

medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap 

golongan di antara mereka beberapa orang untuk 

memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 

untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka 

telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga 

dirinya.(Q.S At-Taubah:122).
51

 

Berdasarkan ayat diatas maka jelaslah bahwa kita selaku umat 

Islam diperintahkan untuk memperdalam ilmu agama, maka orang 

yang menuntut ilmu agama pahalanya sama dengan berperang dijalan 

allah swt. Dilarang semua umat Islam terjun kedalam peperangan 

melainkan diusahakan sebagiannya menuntut ilmu. Mengajarkan ilmu 

pendidikan agama Islam merupakan pekerjaan yang mulia yang telah 

diperintahkan oleh Rasulullah Saw. Bahwa semua umat Islam wajib 

menyampaikan pengajaran tentang agama Islam yang diketahuinya 

dengan jelas, kepada umat Islam lainnya walaupun satu ayat. 

Kemudian di jelaskan dalam hadits bahwasannya allah akan 

mudahkan jalan kesurga baginya yang menuntut ilmu. 
لَْ ِعل ًما فِيهِْ َيل َتِمسْ  َطِريًقا َسَلكَْ َوَمنْ    ِبهِْ َلهْ  َللاَّ ْ َسهَّ

 ال َجنَّةِْ إَِلى َطِريًقا
 

                                                             
51  Departemen Agama Republik Indonesia: Al-Qur,an dan 

Terjemah, (PT Cemerlang, Jakarta Selatan), h. 216 
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Artinya: "Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka 

Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." (HR 

Muslim, no. 2699).52
 

Mahasiswa adalah orang yang belajar disekolah tingkat 

perguruantinggi untuk mempersiapkan diri untuk suatu keahlian 

tingkat sarjana.  Mahasiswa Prodi Pendidkan Agama Islam adalah 

mahasiawa yang mengeyam pendidikan pada prodi tersebut, di UIN 

Raden Intan Lampung sendiri terdapat 4 Fakultas yaitu Fakultas 

Tarbiyah dan Keguaruan, Fakultas Ushuludin, Fakultas Dakwah dan 

yang terakhir Fakultas Syariah. Pada Fakultas Tarbiayh dan Keguruan 

terdapat 10 Program Studi didalamnya, salah satunya yaitu terdapat 

Program Studi Pendidikan Agama Islam .  

1. Progrman Studi Pendidikan Agama Islam  

Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah prodi yang 

digunakan peneliti sebagai wadah penelitian. Prodi ini memiliki 

visi dan misi sebagai berikut:   

a. Visi  

Visi Program Studi Pendidikan Agama Islam yaitu: 

Terwujudnya Program Studi yang unggul dalam melahirkan 

Sarjana pendidikan Islam yang berakhlak mulia, profsional 

serta mampu berkompetiitf di tingkat Nasional pada tahun 

2023. Visi ini sangat terukur dan realistis. Visi ini 

menggambarkan orientasi ke masa depan yang diharapkan 

program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN raden Intan Lampung. Keunggulan 

Program Studi Pendidikan Agama Islam yang hendak 

dicapai itu berfokus pada pengkajian, pengembangan, 

pengintregasian dan pemanfaatan teknologi pendidikan 

dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Pencapaian 

dimaksud akan terealisasi pada tahun 2023.
60

   

b. Misi   

Misi Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, yaitu:  

                                                             
52

 Rahma Indina, 10 Hadits Menuntut Ilmu: untuk Memudahkan 

Jalan ke Surga, https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5866155/10-hadits-
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desember 2021 
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1) Menyelengarakan pendidikan dan pengajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang integrative 

dalam bidang Pendidikan Agama Islam;  

2) Menyelengarakan kegiatan praktikum pendidikan yang 

memberikan penguatan pada kompetensi keguruan dan 

life skill (kecakapan hidup) keagamaan dan akhlak 

mulia serta mampu berkompetitif di tingkat Nasional;  

3) Mengembangkan penerapan model-model pembelajaran 

berbasis Information, Comminication and Technology 

(ICT) dan pemanfaatanya dalam pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam; dosen, yang melibatkan 

alumni dan stakeholder melalui kegiatan diskusi, 

seminar, work-shop, pelatihan, temu alumni atau lainya, 

yang mendukung penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran Pendidikan Agama islam secara 

komprehensif.  

Misi ini dirumuskan dengan merujuk kepada visi Progrm 

Studi dan misi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ke-empat butir 

pernyataan misi diatas juga merupakan hasil kajian atas kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki dan dihadapi 

program Studi Pendidikan Agama Islam, sekaligus juga 

merupakan kajian terhadap misi Program Studi Pendidikan 

Agama Islam sebelumnya.  

 

2. Mahasiswa  Penerima Bidikmisi Jurusan Penedidikan Agama 

Islam  

Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi pada Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan  2017 dan  Angkatan  

2018 berjumalah sebagai berikut: 

Table 2.2 

Mahasiswa Penerima Bidikmisi UIN Raden Intan Lampung  

Jumlah Penerima Bidik Misi JURUSAN 

22 Pendidikan Agama Islam 

Sumber :Data berdasarkan SK Rektor tentang penerima 

bidikmisi di UIN Raden Intan Lampung, 22 maret 2021  .  
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Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di angkatan 2017 

dan angkatan 2018 terseleksi berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi yang di 

tuju. Kriteria tersebut adalah mahasiswa baru yang memiliki 

potensi akademik memadai dan lemah secara ekonomi. Kriteria 

potensi akademik mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi dapat 

dilihat berdasarkan surat keterangan tentang prestasi/peringkat 

siswa dikelas, dan bukti pendukung prestasi lain dibidang ko-

kurikuler dan ekstrakurikuler yang telah disahkan oleh Kepala 

Sekolah.  Mahasiswa angkatan 2017-2018 Program Studi 

Pendidikan Agama Islam yang terseleksi sebagai penerima 

beasiswa Bidikimisi secara akademik  merupakan  siswa-siswi  

yang  memiliki peringkat dua puluh besar di kelas  maupun  

disekolahnya, serta aktif dalam kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstakurikuer seperti OSIS, Pramuka, Pencak Silat dan kegiatan 

ekstrakurikuler lainnya. Sedangkan kurang mampu secara 

ekonomi dengan kriteria siswa merupakan penerima Beasiswa 

Siswa Miskin (BSM), pemegang Kartu Pengaman Sosial (KPS), 

pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar-besarnya Rp. 

3.000.000,00 per bulan, dan pendapatan kotor gabuangan orang 

tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 

750.000,00 setiap bulannya.   

 

Tabel 2.1. 

Data Pekerjaan Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi 

No 
Pekerjaan 

Orang Tua 
Pendapatan gabungan orang tua 

1 PNS Rp. 5000.000 

2 Peg.Swasta Rp. 1.500.000-3000.000 

3 Pedagang Rp.2.000.000 

4 Buruh Rp.3000.000 

5 Tidak Bekerja - 

6 Lain-lain Rp.1.500.000 

Sumber: hasil observasi dengan Mahasiswa 

Penerima Bidikmisi  
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Berdasarkan tabel tersebut  terlihat  latar belakang  ekonomi 

keluarga mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi angkatan 2017 

dan angkatan 2018 di Program  Studi  Pendidikan  Agama Islam  

secara umum berasal dari kalangan ekonomi menengah kebawah. 

Hal ini juga dilandasi oleh data pengahasilan orang tua yaitu 

jumlah pengahasilan rata-rata orang tua dengan kisaran Rp. 

500.000-Rp. 3.000.000/bln sebanyak 10 orang pada angkatan 

2017 dan 10 orang pada angkatan 2017 dengan jumlah 

tanggungan 2-8 orang/-per kepala keluarga, sedangkan  jumlah 

penghasil rata-rata orang tua dengan kisaran Rp. 3.000.000-

Rp.5.000.000/bln sebanyak 1 orang hanya pada angkatan 2018 

dengan  jumlah tanggungan 5 orang/-per kepala keluarga.    

Mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Program Studi 

Pendidikan Sejarah angkatan 2017 dan  angkatan 2018 jika 

digolongkan berdasarkan daerah domisili sebagian besar berasal 

dari daerah provinsi lampung, dengan angka perbandingan 19 

banding 3 dari keseluruhan mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi di Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 

2017 dan angkatan 2018. Tiga mahasiswa yang berasal di luar 

Provinsi Lampung lampung  merupakan mahasiswa dari daerah 

Sumatera selatan dan bengkulu.   
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