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Akademik. 

Sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, 

mereka mempunyai hak mendapatkan pembebasan biaya 

pendidikan. Dengan uang yang diberikan tersebut, mereka 

harus memakainya secara tepat guna. Selain itu, mahasiswa 

bidikmisi seharusnya hidup dengan kesederhanaan. Karena 

tujuan bidikmisi adalah meningkatkan prestasi mahasiswa, 

baik pada bidang kurikuler, kokurikuler, maupun 

ekstrakurikuler. Sebagai mahasiswa bidikmisi minimal IPK 

yang harus dicapai adalah 3,00. Faktanya terdapat 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo yang gaya hidupnya 

semakin mewah, dan prestasi akademiknya di bawah standar 

minimal yang ditetapkan.    

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1). Gaya 

hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan 

Tahun 2016. 2). Implikasi gaya hidup mahasiswa penerima 



 

 

 

beasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016 terhadap prestasi 

akademik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 
pendekatan  Kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 
menggunakan 3 tahap yaitu: reduksi data, display, dan 
pengambilan kesimpulan. 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). 

Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah 

dan Ilmu keguruan Ponorogo mempunyai gaya hidup sehat, 

hemat, dan sederhana. Hal tersebut dibuktikan dengan: a. 

mahasiswa bidikmisi menggunakan waktunya untuk 

kegiatan yang bermanfaat serta mampu mampu 

menyeimbangkan kegiatan-kegiatan tersebut b. mahasiswa 

bidikmisi menggunakan dana bidikmisi untuk keperluan 

yang menunjang kuliah seperti buku, alat tulis, print dan 

fotokopi makalah, praktik, seminar, serta tugas-tugas 

lainnya c. mahasiswa bidikmisi berpenampilan sederhana, 

pakaiannya sopan dan tidak branded, tidak menggunakan 

gadget keluaran terbaru, dan lebih memilih makan di rumah. 

2). Dari keseluruhan gaya hidup yang dimiliki oleh 

mahasiswa bidikmisi yaitu gaya hidup sehat, hemat, dan 

sederhana memberikan dampak yang positif yaitu dalam 

peningkatan IPK. Berdasarkan data, mahasiswa bidikmisi 

mempunyai IPK yang tinggi di atas standart milimal yang 

ditetapkan yaitu 3,00. Mahasiswa bidikmsi mampu mengatai 

segala hambatan dalam meningkatkan prestasi. Sehingga 

IPK mereka tiap semesternya selalu mengalami kenaikan. 



 

 

 

Bagi mereka dengan adanya beasiswa bidikmisi sangatlah 

membantu dalam meningkatkan prestasi akademik. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan hal yang tidak bisa 

dipisahkan dalam kehidupan manusia dari balita hingga 

dewasa di seluruh lapisan masyarakat. Pada era 

globalisasi ini diperlukan SDM yang berkwalitas guna 

menyongsong masa depan yang cerah. Pendidikan 

memerlukan lembaga pendidikan sebagai organisasi 

yang memberikan sarana formal dalam dunia 

pendidikan. Salah satu lembaga pendidikan antara lain 

perguruan tinggi.1 

Menurut UU No 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi, Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:   

                                                           
1 Dian Indriana TL, Amerti Irvin Widowati, dan Surjawati, 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Akademik: Studi Kasus 

pada Mahasiswa Program Studi Akutansi Universitas Semarang, 

Dinamika Sosial Budaya, Volume 18 No. 1, Juni 2016 hal 39. 
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Pendidikan tinggi bertujuan berkembangnya potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 

kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.2 

Salah satu tugas perguruan tinggi adalah 

menciptakan manusia-manusia terdidik dari segala 

kalangan. Idealnya perguruan tinggi harus dapat menjadi 

rumah pengetahuan dan rumah pendidikan bagi siapa 

saja di muka bumi tanpa membeda-bedakan asal usul, 

ras, agama, negara, kemampuan sosial, dan juga 

kemampuan akademik.3 

Dalam kenyataannya banyak orang yang tidak bisa 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, 

dikarenakan biaya untuk menempuh kuliah di perguruan 

                                                           
2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi. 
3 Maida Simatupang, et al, Himpunan Lembaga Beasiswa 

Dalam dan Luar Negeri (Jakarta: Forum Kita, 2008), 3. 
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tinggi sangat mahal. Tantangan mahalnya biaya 

pendidikan menyebabkan pendidikan tersebut tidak bisa 

merata bagi seluruh rakyat. 

Untuk mengatasi permasalahan mahalnya biaya 

pendidikan di Indonesia khususnya, pemerintah 

membuat suatu program beasiswa pendidikan. Beasiswa 

merupakan bantuan pemerintah maupun swasta berupa 

sejumlah uang yang diberikan kepada siswa atau 

mahasiswa bahkan calon siswa atau mahasiswa yang 

sedang mengikuti dan yang akan mengikuti pendidikan 

di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Dengan tujuan 

membantu siswa yang berbakat dan berprestasi.4  

Berbagai macam beasiswa dari lembaga-lembaga 

di Indonesia diantaranya: beasiswa tjipta sarjana bangun 

                                                           
4 Hadijah, Skripsi, “Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Penelitian Pada 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)” (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry, 2016), 3. 
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desa, beasiswa jababeka, beasiswa sampoerna, beasiswa 

mizan, beasiswa pertamina, beasiswa supersemar dan 

masih banyak lagi, termasuk salah satunya adalah 

beasiswa Bidikmisi. Program Bidikmisi merupakan 

salah satu program unggulan pemerintah yang bertujuan 

untuk meningkatkan akses dan kesempatan belajar di 

Perguruan Tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu 

secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang 

baik.5  

Sebagai mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi, 

mereka mempunyai hak mendapatkan pembebasan biaya 

pendidikan sesuai jangka waktu pemberian bantuan, 

mendapatkan biaya hidup sekecil kecilnya Rp 

650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan 

yang akan dibayarkan 6 (enam) bulan sekali.6 Dengan 

                                                           
5 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Panduan Bidikmisi 

2018 fitur Penerima, (Jakarta: Ristekdikti, 2018).  
6 Ibid. 
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uang yang diberikan tersebut, mereka harus memakainya 

secara tepat guna. Selain itu, mahasiswa bidikmisi 

seharusnya hidup dengan kesederhanaan. Namun, dalam 

kenyataanya mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

saat ini gaya hidupnya semakin mewah. Cara hidup 

mahasiswa berubah mulai dari cara mereka berpakaian, 

bersosialisasi, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat 

memengaruhi tingkat kehidupan yang dianggap modern, 

gaul, dan keren oleh mahasiswa. Tidak jauh berbeda 

dengan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi di 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, 

masih banyak diantara mereka yang gaya hidupnya 

mewah. 

Berbicara beasiswa bidikmisi berarti berbicara 

prestasi, karena tujuan bidikmisi adalah meningkatkan 

prestasi mahasiswa, baik pada bidang kurikuler, 

kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Sebagai 
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mahasiswa bidikmisi minimal IPK yang harus dicapai 

adalah 3,00. 

Fakta yang terjadi di lapangan, terdapat mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi IAIN Ponorogo yang Indek 

Prestasi (IP)/Indek Prestasi Kumulatifnya masih belum 

memenuhi standar minimum, yakni di bawah 3.00, 

dikarenakan tidak mengikuti UAS. Bahkan ada yang 

tidak membayar biaya UKT karena ternyata dana 

bidikmisi yang diberikan justru digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan keluarganya. Karena tidak 

mengikuti aturan yang yang telah ditetapkan, maka pihak 

penyelenggara mem-blacklist para mahasiswa yang 

demikian.  

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis 

kepada salah satu mahasiswa bidikmisi IAIN Ponorogo, 

menurutnya ada mahasiswa/i bidikmisi yang gaya 

hidupnya cenderung menyukai hal-hal yang mengarah 
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ke gaya hidup glamour, mulai dari cara berpakaian, 

penggunaan aksessoris, gadget dan lainnya. Tidak jarang 

dari mereka yang suka nongkrong di cafe dan nonton di 

bioskop.7 

Berangkat dari permasalahan di atas maka peneliti 

mengangkat judul penelitian yaitu ”Gaya Hidup 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi dan 

Implikasinya terhadap Prestasi Akademik (Studi Kasus 

di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2016)”.  

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Mengingat luasnya masalah dalam cakupan 

pembahasan permasalahan, waktu penelitian, dan biaya 

penelitian. Maka penelitian ini difokuskan pada: gaya 

                                                           
7 Wawancara dengan mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

IAIN Ponorogo pada tanggal 20 November 2018. 
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hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi dan 

implikasinya terhadap prestasi akademik di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan 

Tahun 2016. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016? 

2. Bagaimana implikasi gaya hidup mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi terhadap prestasi 

akademik akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti 

memiliki tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu : 

1. Untuk mengetahui gaya hidup mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016. 

2. Untuk mengetahui implikasi gaya hidup mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi akademik di Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2016 terhadap prestasi akademik . 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada siapa saja yang membaca, baik dari kalangan 

akademis maupun kalangan umum. Adapun manfaat 

yang penulis harapkan adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat teoritis 

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman serta dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan atau bahkan acuan bagi penelitian-

penelitian sejenis yang mungkin dilakukan di masa 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga (rektorat dan fakultas) 

1) Dapat mengetahui sejauh mana pengaruh 

bantuan beasiswa bidikmisi terhadap gaya 

hidup  mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. 

2) Dapat mengetahui gaya hidup mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi dan implikasinya 

terhadap prestasi akademik. 

3) Dapat menjadi gambaran dan masukan untuk 

menentukan langkah selanjutnya apakah 

bantuan biaya pendidikan yang ada di Fakultas 
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Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sudah sesuai 

dengan tujuan bantuan yang diberikan yaitu 

untuk meningkatkan prestasi. 

b. Bagi dosen 

  Sebagai gambaran dosen dalam membantu 

mahasiswa guna meningkatkan prestasi, baik 

mahasiswa yang mendapatkan beasiswa 

maupun tidak. 

c. Bagi Mahasiswa  

1) Sebagai bahan evaluasi dalam kegiatan 

belajar sehingga dapat meningkatkan 

prestasinya.  

2) Dapat memberikan kontribusi kepada 

mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi, 

agar dana beasiswa dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk meningkatkan prestasi. 
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d. Bagi peneliti yang akan datang 

 Peneliti diharapkan dapat 

mengembangkan intelektual yang telah 

diperoleh dan menambah wawasan 

pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan 

dalam laporan penelitian ini, maka peneliti menentukan 

sistematika pembahasan menjadi enam bab. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, merupakan gambaran umum 

untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan 

laporan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat 

penelitian.  
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Bab II telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori, yaitu pemaparan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi dan implikasinya terhadap prestasi akademik, 

yang meliputi tentang gaya hidup, beasiswa bidikmisi 

dan prestasi akademik.  

         Bab III metode penelitian sebagai alat analisis yang 

digunakan untuk melakukan penelitian, serta sistematika 

pembahasan untuk memudahkan pengecekan bagian-

bagian penelitian yang terdiri dari : Jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, teknik analisi data, 

pengecekan keabsahan temuan.  

Bab IV hasil temuan berisi penyajian data, dalam 

bab ini berisi hasil-hasil penelitian di lapangan yang 

meliputi deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. 

Data umum meliputi sejarah, latar belakang singkat 
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berdirinya IAIN Ponorogo, letak geografis, struktur 

kepengurusan, visi, misi dan tujuan IAIN Ponorogo, 

nama-Nama penerima program bantuan bidikmisi 

angkatan 2016 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Ponorogo. Sedangkan data khusus meliputi data tentang 

gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2016 dan juga implikasinya terhadap 

prestasi akademik. 

Bab V berisi analisis data dan pembahasan tentang 

bagaimana gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo Angkatan Tahun 2016 dan bagaimana 

implikasi gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi terhadap prestasi akademik akademik di 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

Angkatan Tahun 2016. 
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Bab VI merupakan bagian penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

  TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping memanfaatkan berbagai teori yang 

relevan dengan pembahasan ini, penulis juga 

melakukan telaah hasil penelitian terdahulu yang ada 

relevansinya dengan penelitian ini. Adapun hasil 

temuan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:  

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Hadijah 

yang berjudul “Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi dalam Meningkatkan Prestasi  (Studi 

Penelitian Pada Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi Fakultas Dakwah Dan Komunikasi 

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)”. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat 
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disimpulkan bahwa: 1. Pihak rektorat sudah melakukan 

pembinaan dengan tepat, yaitu dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan penunjang. Adapun kegiatan-

kegiatan penunjangnya adalah pendidikan karakter, les 

bahasa Inggris, les komputer, pelatihan jurnalistik, 

tajhiz mayat, pelatihan SPSS, public speaking, 

pembekalan mubaligh/mubalighah, penyuluhan 

hukum, penyuluhan keluarga samara dan lain 

sebagainya. Selain, kegiatankegiatan penunjang 

evaluasi juga dilakukan dengan mengumpulkan KHS 

pada setiap semester. 2. Mahasiswa Bidikmisi juga 

telah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan 

prestasinya, seperti belajar, mengikuti organisasi, 

mengerjakan tugas yang diberikan dosen, patuh 

terhadap dosen dan mengikuti ujian. 3. Pemanfaatan 

dana beasiswa Bidikmisi itu juga sudah tepat sasaran 

karena dipergunakan untuk sarana dan prasana 
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keperluan kuliah seperti buku, laptop,  fotocopy bahan 

kuliah dan pakaian, untuk biaya transportasi, dan ada 

juga yang menggunakan dana bidikmisi ini untuk 

membayar sewa kos.1 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tentang 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. 

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji 

tentang upaya meningkatkan prestasi sedangkan 

penelitian sekarang mengkaji gaya hidup. 

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dede Tiara 

Rachmawaty yang berjudul “Pengaruh Beasiswa 

Bidikmisi terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 

Penerima Beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

                                                           
1 Hadijah, Skripsi, “Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Penelitian Pada 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)” (Banda Aceh: UIN Ar-

Raniry, 2016). 
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan 

penulis, dapat disimpulkan bahwa: tidak terdapat 

pengaruh beasiswa  Bidikmisi terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Bidikmisi di UIN Syarif Hidayatulah 

Jakarta. Hal ini dibuktikan dari perhitungan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ˂ 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 0,957 ˂ 2,0796, maka 𝐻0 diterima. Artinya 

tidak terdapat pengaruh antara beasiswa Bidikmisi 

terhadap prestasi belajar mahasiswa penerima beasiswa 

Bidikmisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang 

prestasi belajar mahasiswa. Perbedaannya yaitu 

penelitian terdahulu menggunakan pendekatan 

kuantitatif, sedangkan penelitian yang akan saya 

lakukan menggunakan pendekatan kualitatif. 

                                                           
2 Dede Tiara Rachmawaty, Skripsi, “Pengaruh Beasiswa 

Bidikmisi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta” (Jakarta: UIN Syarif 

Hidayatullah, 2016). 
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Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Shandi 

Irma Kharismayanti yang berjudul “Pola Penggunaan 

Dana Dan Gaya Hidup Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi Di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan penulis, dapat disimpulkan bahwa: 1. Pola 

penggunaan dana: a. Rata-rata pengeluaran konsumsi 

mahasiswa bidikmisi selama satu bulan untuk 

kebutuhan makanan dan minuman sebesar 40%, 

transportasi 13%, perkuliahan 12%, kos/kontrakan 

15%, komunikasi 6%, hiburan 5%, fashion 6%, lainnya 

3% dari total biaya hidup. b. Rata-rata pengeluaran 

konsumsi mahasiswa bidikmisi berdasarkan kelompok 

barang paling besar dialokasikan untuk kebutuhan 

nonmakanan sebesar Rp 531.076. c. Dilihat dari rata-

rata pengeluaran konsumsi berdasarkan jenis kelamin 

pola penggunaan dana mahasiswa bidikmisi laki-laki 
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dan perempuan relatif sama. Pengeluaran konsumsi 

paling besar pada kebutuhan makanan sebesar 51% 

untuk laki-laki dan 38% untuk perempuan dari total 

pengeluaran. Urutan pengeluaran konsumsi paling 

besar selanjutnya yaitu pada kebutuhan kos/kontrakan 

sebesar 16% untuk laki-laki dan 15% untuk perempuan, 

kemudian urutan ketiga dan keempat terbesar yaitu 

pada kebutuhan transportasi sebesar 12% untuk laki-

laki dan 13% untuk perempuan, kebutuhan biaya 

perkuliahan sebesar 9% untuk laki-laki dan 13% untuk 

perempuan. d. Perbedaan Pola Penggunaan Dana 

berdasarkan Jenis Kelamin: 1) Tidak terdapat 

perbedaan total pengeluaran konsumsi antara 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi laki-laki dan 

perempuan. 2) Terdapat perbedaan konsumsi makanan 

antara mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi laki-

laki dan perempuan. 3) Terdapat perbedaan konsumsi 
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fashion antara mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

laki-laki dan perempuan. 2. Gaya hidup konsumtif 

mahasiswa bidikmisi sebagian besar masuk dalam 

kategori rendah sebesar 80%,  kategori sedang sebesar 

20%, dan tidak ada satu orang pun yang memiliki gaya 

hidup tinggi. Dengan didasari indikator pengukuran 

gaya hidup konsumtif, dapat diartikan bahwa 

mahasiswa bidikmisi yang memiliki gaya hidup 

konsumtif rendah dalam menggunakan uangnya 

cenderung lebih mementingkan kebutuhan daripada 

keinginan. Selain itu, dalam  menghabiskan waktunya 

mahasiswa bidikmisi tidak selalu bahkan cenderung 

tidak pernah melakukan kegiatan konsumtif, seperti 

berbelanja di mall atau menonton di bioskop setiap 

bulan serta cenderung tidak memiliki minat dalam 

mengikuti mode/fashion sesuai perkembangan zaman. 

Hal ini sesuai dengan latar belakang mahasiswa 
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bidikmisi  yang merupakan mahasiswa kurang mampu 

secara ekonomi, karena dana/ uang yang dimiliki 

terbatas. Selain itu, terdapat perbedaan gaya hidup 

berdasarkan jenis kelamin mahasiswa bidikmisi. 3. 

Terdapat perbedaan total pengeluaran konsumsi 

berdasarkan gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi.3 

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian sekarang yaitu sama-sama mengkaji tentang 

gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi. 

Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu mengkaji 

tentang pola penggunaan dana beasiswa, sedangkan 

penelitian kali ini mengkaji tentang prestasi akademik 

mahasiswa. 

 

                                                           
3  Shandi Irma Kharismayanti, Skripsi, “Pola Penggunaan 

Dana dan Gaya Hidup MahasiswaPenerima Beasiswa Bidikmisi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta” (Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). 
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B. Kajian Teori 

1. Gaya Hidup 

a. Pengertian Gaya Hidup 

Gaya (style) adalah cara mengekspresikan 

sesuatu yang lain daripada yang lain (distinctive). 

Gaya hidup menonjolkan kekayaan, bentuk 

rumah yang unik (disebut gaya bangunan pada 

zaman tertentu), cara berpakaian (batik lengan 

panjang atau jas), atau jenis lukisan (realis, 

surealis, abstrak).4 

Gaya hidup adalah pengertian yang sentral 

dalam teori Adler, tetapi juga pengertian yang 

paling sukar dijelaskan. Gaya hidup ini adalah 

prinsip yang dapat dipakai landasan untuk 

memahami tingkah laku seseorang; inilah yang 

                                                           
4 Ari Setyaningrum, Jusuf Udaya dan Efendi, Prinsip-Prinsip 

Pemasaran Global, Pemasaran Jasa, Green Marketing, Enterpreneural 

Marketing dan E-Marketing (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), 108. 
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melatar belakangi sifat khas seseorang. Tiap 

orang mempunyai gaya hidup masing-masing.5 

Gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap 

orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus 

yang telah ditentukan orang itu dalam kehidupan 

tertentu di mana ia berada.6 

Sedangkan menurut Minor dan Mowen, 

gaya hidup adalah menunjukkan bagaimana 

orang hidup, bagaimana membelanjakan 

uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu. 

Selain itu, gaya hidup merupakan pola hidup 

seseorang dalam dunia kehidupan sehari-hari 

yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan 

pendapat yang bersangkutan. Gaya hidup 

                                                           
5 Agus Sujanto, Halem Lubis dan Taufik Hadi, Psikologi 

Kepribadian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), 76. 
6 Alwisol, Psikologi Keprribadian (Malang: UMM Press, 

2014), 73. 
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mencerminkan keseluruhan pribadi yang 

berinteraksi dengan lingkungan.7 

Gaya hidup juga didefinisikan sebagai pola 

dimana orang hidup dan menggunakan uang dan 

waktunya (patterns in which people live and 

spend time and money, Engel, Blackwell, dan 

Miniard). Gaya hidup lebih menggambarkan 

perilaku seseorang, yaitu bagaimana ia hidup, 

menggunakan uangnya, dan memanfaatkan 

waktu yang dimilikinya.8 Gaya hidup berbeda 

dengan kepribadian. Kepribadian lebih 

menggambarkan karakteristik terdalam yang ada 

pada diri manusia. Gaya hidup seseorang 

biasanya tidak permanen dan cepat berubah. 

Seseorang mungkin dengan cepat mengganti 

                                                           
7 Ujang Sumarwan, et. al. Riset Pemasaran dan Konsumen 

(Bogor: IPB Press, 2013), 173. 
8 Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan 

Penerapannya dalam Pemasaran  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 45.  
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model dan merk pakaiannya karena 

menyesuaikan dengan perubahan hidupnya.9  

Menurut David Chaney, gaya hidup 

merupakan ciri sebuah dunia modern, atau yang 

biasa juga disebut modernitas. Maksudnya adalah 

siapapun yang hidup dalam masyarakat modern 

akan menggunakan gagasan tentang gaya hidup  

untuk menggambarkan tindakannya sendiri 

maupun orang lain. Gaya hidup adalah pola-pola 

tindakan yang membedakan antara satu orang 

dengan orang lain.10  

Sementara itu gaya hidup tergantung pada 

bentuk-bentuk kultural, masing-masing 

merupakan gaya, tata krama, cara menggunakan 

barang-barang, tempat dan waktu tertentu yang 

                                                           
9 Ibid. 
10 David Chaney, Lifestyle: Sebuah Pengantar Komperhensif  

(Yogyakarta: Jalasutra,1996) 40. 
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merupakan karakteristik suatu kelompok, tetapi 

bukanlah keseluruhan pengalaman sosial 

mereka.11 

Gaya hidup selanjutnya merupakan cara-

cara terpola dalam menginvestasikan aspek-

aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai 

sosial atau simbolik; tapi ini juga berarti bahwa 

gaya hidup adalah cara bermain dengan 

identitas.12 

Sedangkan menurut Philip Kotler dan dan 

Gary Amstrong gaya hidup (life style) adalah pola 

hidup seseorang yang diekspresikan dalam 

kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup 

menangkap sesuatu yang lebih dari sekadar kelas 

sosial atau kepribadian seseorang. Gaya hidup 

                                                           
11 Ibid., 41. 
12 Ibid., 92. 
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menampilkan profil seluruh pola tindakan dan 

interaksi seseorang di dunia.13 

 

b. Macam-Macam Gaya Hidup 

1) Gaya Hidup Sehat 

Pola hidup sehat merupakan kebiasaan 

hidup yang berpegang pada prinsip menjaga 

kesehatan. Untuk mencapai kebugaran dan 

kesehatan, seseorang harus mengatur 

makanan, beristirahat secara cukup, dan 

berolahraga teratur.14  

a) Mengatur Makanan dan Pola Makan  

Diet berarti mengatur makan. Hal ini 

mengandung makna bahwa makan harus 

                                                           
13 Philip Kotler dan dan Gary Amstrong, Prinsip-Prinsip 

Pemasaran, Edisi Ke-12  (Jakarta: Erlangga, 2008), 170.  
14 Suharjana, “Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-

Nilai  Pendidikan Karakter”, Pendidikan Karakter, 2 ( Juni 2012), 191. 
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seimbang dengan kebutuhan tenaga. 

Dengan kata lain, input energi harus sama 

dengan output energi. Mengonsumsi 

makanan yang berlebihan dapat berakibat 

langsung pada kelebihan berat badan, 

kegemukan, dan akibatnya dapat 

menyebabkan penyakit jantung, diabetes 

melitus, dan secara tidak langsung dapat 

menimbulkan depresi, dan 

ketidaknyamanan sosial.   

Sebaliknya, jika mengonsumsi 

makanan yang kurang memenuhi standar 

kecukupan gizi, juga menyebabkan tubuh 

tidak sehat, badan tampak kurus, dan 

penampilan menjadi kurang percaya diri. 

Oleh karena itu, untuk mencapai 

kesehatan, setiap orang harus 
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membisakan mengonsumsi makanan 

sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi 

yang seimbang.15  

b) Menjaga Kesehatan Pribadi  

Tugas lain dalam usaha mendapat- kan 

kesehatan yang baik adalah dengan cara 

menjaga kesehatan pribadi. Kesehatan 

pribadi dapat diartikan sebagai aktivitas 

rutin yang biasa dilakukan oleh setiap 

orang, seperti mandi, menggosok gigi, 

ber- pakaian,  kebersihan rambut. 

c) Mengatur Istirahat   

Mengatur istirahat berarti mengatur 

antara bekerja dan beristirahat. Tenaga 

manusia ada batasnya, kapan harus 

bekerja dan kapan harus istirahat. Jika 

                                                           
15 Ibid., 192. 
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antara bekerja dan istirahat tidak 

seimbang, dapat menyebabkan badan 

menjadi tidak nyaman dan bisa 

menimbulkan sakit. Istirahat bagi tubuh 

diperlukan untuk memberikan 

kesempatan pada alat-alat tubuh atau or- 

gan-organ tubuh mengurangi 

pekerjaaanya secara faali sehingga tubuh 

dapat melaku- kan kerja sehari-hari 

dengan baik. Istirahat yang baik adalah 

tidur selama 7-8 jam setiap hari. Tidur 

sebaiknya dilakukan pada malam hari 

setelah seharian fisik bekerja. 

d) Berolahraga Teratur  

Olahraga yang teratur adalah olahraga 

yang dilakukan setiap dua hari sekali. 

Olahraga yang cocok dan mudah 
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dilakukan oleh setiap orang adalah 

olahraga aerobik, seperti jalan kaki, 

jogging, senam aerobik, berenang, 

bersepeda atau permainan ringan, seperti 

tenes meja atau golf. Olahraga permainan 

lebih disukai banyak orang karena 

menyenangkan. Olahraga permainan 

lebih cocok untuk pengembangan 

motorik anak. Problem yang muncul 

dalam masyarakat adalah budaya malas 

untuk berolahraga. Dengan kata lain, 

tidak semua orang suka berolahraga. 

Agar orang gemar bermain atau 

berolahraga, aktivitas itu harus muncul 

dari motivasi diri sendiri dan dipilih 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki 

dan tubuh masih dapat mengontrol 
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aktivitas yang dilakukan, baik bentuk 

gerakan maupun kecepatan gerakan.16  

2) Gaya Hidup Hemat 

 Pola hidup hemat berarti gaya hidup 

yang tidak boros dan tidak berlebihan. 

Beberapa pengertian dan contoh dari 

kegiatan yang tidak melakukan pemborosan 

mengenai pola hidup hemat: 

a) Hemat berarti hati-hati dalam 

membelanjakan uang, tidak boros, 

disesuaikan dengan pendapatan dan 

kemampuan. 

b) Bersahaja artinya setelah berusaha sekuat 

tenaga, maka menerima apa yang 

dianugrahkan tuhan. 

                                                           
16 Ibid. 
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c) Sederhana artinya apa adanya dan tidak 

berlebih-lebihan, hidup sederhana bukan 

berarti hidup miskin. 

d) Pulang sekolah sedapat mungkin 

membantu orang tua, baik bekerja 

disawah, diladang, toko, dipeternakan, 

dan lainnya. 

e) Biasakan untuk menabung dari 

pendapatan (uang saku) yang diterima. 

f) Berusahalah untuk memperoleh 

pendapatan tanpa mengganggu pelajaran. 

Misalnya bekerja paruh waktu atau 

memulai suatu usaha kecil dari hasil 

karya sendiri (kerajinan tangan, membuat 

kue, menggambar.17 

                                                           
17 Helniza, Skripsi, “Pengaruh Pembelajaranmateri Perilaku 

Konsumen Terhadap Sikap Hemat Siswa di Kelas X SMA Negeri 1 

Kampar Kabupaten Kampar” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), 32. 
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 Berhemat dalam menghadapi desakan 

krisis multi dimensi, terutama krisis 

ekonomi, mungkin bisa menjadi salah satu 

cara yang dapat  dilakukan oleh siapa pun 

tanpa kecuali, kita menyadari berbagai 

keputusan politik dan ekonomi yang diambil 

pemerintah dewasa ini tidaklah secara 

otomatis bisa menjawab berbagai 

permasalahan berbangsa dan bernegara. 

Menyalahkan pemerintah semata juga 

bukanlah suatu langkah bijak. Karna itu 

berbagai alternatif yang bisa mengurangi 

penderitaan rakyat, termasuk beratnya 

kehidupan yang kita alami sendiri haruslah 

terus dicari. Hal ini semakin penting 

manakala sebagai intelektual kita juga 

mengetahui berbagai kemungkinan dugaan 
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kombinasi “konspirasi’ internasional di era 

globalisasi juga bisa diabaikan begitu saja.18 

 Hidup berhemat berarti kita mencoba 

untuk membatasi 

pengeluaran untuk hal-hal yang tidak prinsip. 

Dalam hal ini kita tidak perlu menuruti 

ambisi hidup yang memang ingin serba 

bagus dan nyaman. Kita harus menyesuaikan 

tingkat pemenuhan kebutuhan dengan 

kemampuan kita memenuhi kebutuhan 

tersebut. Dengan menerapkan konsep ini, 

maka setidaknya manfaat dari hidup hemat 

akan kita rasakan secara maksimal. 

 

 

                                                           
18 Sukwiyati et all, Ekonomi SMA Kelas X (Bandung : 

Perpustakaan Nasional, 2006), 168. 
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3) Gaya hidup Sederhana 

  Tidak ada definisi yang tegas akan 

makna hidup sederhana. Namun seseorang 

dapat dianggap berperilaku hidup sederhana 

apabila tidak terjebak dalam pola hidup 

konsumerisme yaitu suatu gaya hidup yang 

menganggap bahwa kebahagiaan personal 

dapat dicapai dengan cara mengkonsumsi, 

membeli dan memiliki apapun yang 

diinginkan melebihi batas kebutuhan dasar. 

Hidup sederhana idealnya menjadu gaya 

hidup (lifestyle) seluruh umat Islam dan harus 

ditanamkan sejak dini dalam lingkungan 

keluarga agar internalisasi tradisi dan pola 

piker (mindset) hidup sederhana betul-betul-
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betul menjalani jalan hidup (way of life) 

seluruh keluarga muslim.19 

  Ada banyak faktor positif mengapa 

hidup sederhana itu harus menjadi lifestyle 

seorang muslim. Pertama Islam melarang 

keras perilaku hidup mewah atau berlebihan. 

Kedua, Islam menekankan pentingnya 

seorang muslim untuk dermawan. Membantu 

fakir miskin tidak anya dengan zakat, tapi 

juga dengan infak, sedekah dan hibah. Suatu 

perintah yang sulit dilakukan oleh seseorang 

yang bergaya hidup mewah dan konsumtif. 

Karena seseorang yang terbiasa hidup seperti 

itu akan selalu merasa kekurangan.  

 

                                                           
19 A. Fatih Syuhud, Pribadi Akhlakul Karimah (Malang: 

Pustaka Al-Khoirot, 2015), 18. 
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4) Gaya hidup Hedonis 

 Amstrong mengatakan bahwa gaya hidup 

hedonis adalah suatu pola hidup yang 

aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, 

seperti lebih banyak menghabiskan waktu 

diluar rumah, lebih banyak bermain, senang 

pada keramaian kota, senang membeli barang 

mahal yang disenanginya, serta selalu ingin 

menjadi pusat perhatian.20 

 Menurut Kotler secara garis besar faktor-

faktor yang mempengaruhi gaya hidup 

hedonisme seseorang dibedakan menjadi dua 

faktor yang berasal dari dalam diri individu 

(internal) dan dari luar diri individu 

(eksternal). Faktor Internal adalah faktor yang 

                                                           
20 Novita Trimartati, “Studi Kasus Tentang Gaya Hidup 

Hedonisme Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad 

Dahlan”, Psikopedagogia, 1 (2014), 22. 
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muncul dari dalam diri individu yang 

didasarkan pada keyakinan diri sendiri untuk 

bergaya hidup sesuai dengan keinginananya. 

Adapun faktor internal antara lain  sikap 

terhadap gaya hidup hedonisme, seseorang 

mengganggap bahwa sikap yang harus 

ditunjukkan adalah mewah, megah, dan suka 

menjadi pusat perhatian orang lain.21  

 Dalam perkembangan, setiap individu 

mempunyai gaya hidup hedonisme yang 

berbeda- beda. Setiap mahasiswa memiliki 

karakteristik tersendiri dalam menuangkan 

kegemaran bergaya hidup hedonisme. 

Beberapa karakteristik gaya hidup hedonisme 

menurut Rahardjo dan Silalahi yaitu pada 

umumnya hidup dan tinggal di kota besar, 

                                                           
21 Ibid. 
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dimana hal ini tentu saja berkaitan dengan 

kesempatan akses informasi, secara jelas akan 

mempengaruhi gaya hidup, berasal dari 

kalangan berada dan memiliki banyak uang 

karena banyaknya materi yang dibutuhkan 

sebagai penunjang gaya hidup, mengikuti 

perkembangan fashion di majalah-majalah 

mode agar dapat mengetahui perkembangan 

mode terakhir yang gampang diikuti, 

umumnya memiliki penampilan yang modis, 

trendy dan sangat memperhatikan 

penampilan.     

5) Gaya Hidup Konsumerisme 

  Perilaku konsumtif adalah perilaku 

mengonsumsi barang-barang yang 

sebenarnya kurang atau tidak diperlukan 

(khususnya yang berkaitan dengan respon 
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terhadap konsumsi barang-barang sekunder, 

yaitu barang-barang yang tidak terlalu 

dibutuhkan). Perilaku konsumtif terjadi 

karena masyarakat mempunyai 

kecenderungan materialistik, hasrat yang 

besar untuk memiliki benda-benda tanpa 

memperhatikan kebutuhannya dan sebagian 

besar pembelian yang dilakukan didorong 

keinginan untuk memenuhi hasrat 

kesenangan semata.Memang belum ada 

definisi yang memuaskan tentang kata 

konsumtif ini.22  

  Konsumerisme menunjukkan pada 

sebuah gaya hidup seseorang dengan 

keinginan luar biasa memenuhi kebutuhan 

                                                           
22 Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih, “Perubahan  Perilaku 

Konsumtif  dan Gaya Hidup Tenaga Kerja Wanita (TKW) Purna”,  1 

(2019), 3. 
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konsumsinya secara berlebihan. Fenomena 

yang sering muncul adalah pemenuhan 

keinginan dengan tanpa mempertimbangkan 

akibat-akibat yang menyertainya, terutama 

hubungan dengan potensi ekonomi. Budaya 

Konsumerisme adalah sebuah paham yang 

dijadikan sebagai gaya hidup yang 

menganggap barang mewah sebagai ukuran 

kebahagiaan, kesenangan, dan pemuasan diri 

sendiri. Budaya konsumerisme ini bisa 

dikatakan sebagai contoh gaya hidup yang 

tidak hemat, jika budaya konsumerisme ini 

menjadi gaya hidup yang dapat menimbulkan 

munculnya kebutuhan yang tidak pernah bisa 

dipuaskan oleh apa yang dikonsumsi dan 

membuat orang terus mengonsumsi. 

Beberapa bahkan semua lapisan masyarakat 
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belum bisa memprioritaskan antara barang 

yang harus dipenuhi dengan keinginan 

belaka.   

 

c. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gaya 

Hidup 

Berbagai faktor dapat memengaruhi gaya 

hidup seseorang diantaranya demografi, 

kepribadian, kelas sosial, dan daur hidup dalam 

rumah tangga. Kasali menyampaikan beberapa 

perubahan demografi Indonesia di masa depan, 

yaitu penduduk akan lebih terkonsentrasi di 

perkotaan, usia akan semakin tua, melemahnya 

pertumbuhan penduduk, berkurangnya orang 

muda, jumlah anggota keluarga berkurang, pria 

akan lebih banyak, semakin banyak wanita yang 

bekerja, penghasilan keluarga meningakat, orang 
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kaya bertambah banyak, dan pualu Jawa tetap 

terpadat. Gaya hidup yang diinginkan oleh 

seseorang memengaruhi perilaku pembelian yang 

ada dalam dirinya dan selanjutnya akan 

memengaruhi atau bahkan mengubah gaya hidup 

individu tersebut.23 

Menurut Amstrong faktor-faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup seseorang adalah 

sikap, pengalaman dan pengamatan, kepribadian, 

konsep diri, motif, persepsi, kelompok referensi, 

kelas sosial, keluarga dan kebudayaan. Adapun 

penjelasan untuk masing-masing faktor yang 

mempengaruhi gaya hidup adalah sebagai 

berikut24: 

                                                           
23 Ujang Sumarwan, Riset Pemasaran dan Konsumen 174. 
24 Nugraheni, P. N. A. 2003, Perbedaan Kecenderungan 

Gaya Hidup Hedonis Pada Remaja Ditinjau dari Lokasi Tempat Tinggal 

(Surakarta: Fakultas Psikologi UMS). 
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1) Sikap. Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan 

keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 

memberikan tanggapan terhadap suatu objek 

yang diorganisasi melalui pengalaman dan 

mempengaruhi secara langsung pada perilaku. 

Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh 

tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan 

sosialnya. 

2) Pengalaman dan pengamatan. Pengalaman 

dapat mempengaruhi pengamatan sosial 

dalam tingkah laku, pengalaman dapat 

diperoleh dari semua tindakannya di 1masa 

lalu dan dapat dipelajari, melalui belajar orang 

akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil 

dari pengalaman sosial akan dapat membentuk 

pandangan terhadap suatu objek. 
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3) Kepribadian. Kepribadian adalah konfigurasi 

karakteristik individu dan cara berperilaku 

yang menentukan perbedaan perilaku dari 

setiap individu.  

4) Konsep Diri. Faktor lain yang menentukan 

kepribadian individu adalah konsep diri. 

Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang 

dikenal amat luas untuk menggambarkan 

hubungan antara konsep diri konsumen 

dengan image merek. Bagaimana individu 

memandang dirinya akan mempengaruhi 

minat terhadap suatu objek. Konsep diri 

sebagai inti dari pola kepribadian akan 

menentukan perilaku individu dalam 

menghadapi permasalahan hidupnya.  

5) Motif. Perilaku individu muncul karena 

adanya motif kebutuhan untuk merasa aman 
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dan kebutuhan terhadap prestise merupakan 

beberapa contoh tentang motif. Jika motif 

seseorang terhadap kebutuhan akan prestise 

itu besar maka akan membentuk gaya hidup 

yang cenderung mengarah kepada gaya hidup 

hedonis.  

6) Persepsi. Persepsi adalah proses di mana 

seseorang memilih, mengatur, dan 

menginterpretasikan informasi untuk 

membentuk suatu gambar yang berarti 

mengenai dunia. 

 

d. Ukuran Operasional Gaya Hidup 

Psikografik merupakan konsep yang terkait 

dengan gaya hidup dan suatu instrumen untuk 

mengukur gaya hidup, yang memberikan ukuran 
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kuantitatif dan bisa dipakai untuk menganalisis  

data yang sangat besar.25 

Psikografik sering diartikan sebagai 

pengukuran AIO (Activity, Interest, Opinion), 

yaitu pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat 

konsumen.26 Komponen AIO didefinisikan oleh 

Reynold dan Darden yaitu27: 

1) Activities (kegiatan) adalah tindakan nyata 

seperti menonton suatu medium, berbelanja di 

toko, atau menceritakan kepada tetangga 

mengenai pelayanan yang baru. Walaupun 

tindakan ini biasanya dapat diamati, alasan 

untuk tindakan tersebut jarang diukur secara 

langsung. 

                                                           
25 Ujang Sumarwan, Riset Pemasaran dan Konsumen, 227.  
26 Ujang, Perilaku Konsumen, 46. 
27 Ujang Sumarwan, Riset Pemasaran dan Konsumen, 195. 
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2) Interest (minat/ketertarikan) adalah semacam 

objek, peristiwa, atau topik adalah tingkat 

kegairahan yang menyertai perhatian khusus 

atau terus-menerus kepadanya. 

3) Opinions (pendapat) adalah jawaban lisan atau 

tertulis yang orang berikan sebagai respon 

terhadap situasi stimulus di mana terdapat 

semacam pertanyaan untuk diajukan. Opini 

digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran, 

harapan, dan evaluasi. Misalnya, 

mengungkapkan kepercayaan mengenai 

maksud orang lain, antisipasi terhadap 

peristiwa di masa yang akan datang, dan 

pertimbangan mengenai konsekuensi yang 

memberi ganjaran atau menghukum dari 

jalannya tindakan alternatif.  
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Salah satu contoh kategori atau dimensi dari 

AIO atau pengukuran psikografik diperlihatkan 

pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Contoh Dimensi Gaya Hidup (AIO) pada 

Pengukuran Psikografik 

Aktivitas Minat Opini Demografik 

Bekerja Keluarga Diri sendiri Usia 

Hobi Rumah Isu sosial Pendidikan  

Kegiatan 

sosial 

Pekerjaan Politik  Pendapatan 

Liburan Masyarakat Bisnnis Pekerjaan 

Hiburan Rekreasi Ekonomi Keluarga besar 

Anggota klub Fashion Pendidikan Jenis rumah 

Masyarakat Makanan Produk Geografi 

Belanja Media Masa depan Kota besar 

Olahraga Keberhasilan Budaya Siklus hidup 
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2. Beasiswa Bidikmisi  

a. Pengertian Beasiswa  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia 

beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan 

kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan 

biaya belajar.28 

Beasiswa diartikan sebagai bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada individu 

agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang 

yang lebih tinggi. Penghargaan itu dapat berupa 

akses tertentu pada suatu institusi atau 

penghargaan yang berupa bantuan keuangan. 

Beasiswa diberikan kepada individu 

tertentu dan/atau organisasi tertentu yang 

memiliki keunggulan tertentu. Keunggulan 

                                                           
28 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru (Jakarta: 

Pustaka Phoenix, 2007), 119. 
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tersebut dapat dilihat dari atribut pribadi 

(misalnya intelektualitas dan personalitas), 

organisasi, network atau jejaring, komunitas, atau 

agama.29 

Beasiswa diberikan bukan hanya untuk 

memberikan kesempatan kepada kalangan 

ekonomi lemah berotak cerdas saja, tetapi juga 

sebagai apresiasi dari perguruan tinggi kepada 

orang-orang berotak cemerlang dari kalangan 

ekonomi manapun mereka berasal. Beasiswa 

adalah anugerah seumur hidup, menjadi 

kebanggaan sepanjang hayat. Penerima beasiswa 

adalah orang yang terpilih karena otak mereka 

cemerlang dan bukan karena belas kasihan.30 

 

                                                           
29 Erny Murniasih, Buku Pintar Beasiswa (Jakarta: Gagas 

Media, 2009), 18. 
30 Maida Simatupang, et. al, Himpunan Lembaga Beasiswa 

Dalam dan Luar Negeri (Jakarta: Forum Kita, 2008), 4. 
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b. Macam-Macam Beasiswa 

Adapun jenis dan karakteristik beasiswa 

jika dilihat dari segi pendanaannya sebagaimana 

yang ditulis oleh Erny Murniasih ada dua yaitu:  

1) Beasiswa penuh (full scholarship)    

  Jenis pendanaan pada beasiswa ini 

meliputi seluruh komponen pendidikan. Biaya 

tersebut, antara lain biaya perkuliahan, 

akomodasi, biaya hidup, asuransi, buku, biaya 

penelitian, tiket perjalanan, dan fasilitas 

lainnya seperti biaya untuk pengadaan laptop, 

tergantung dari penyedia beasiswa.  

2) Beasiswa sebagian (partial scholarship)  

  Jenis pendanaan pada beasiswa ini tidak 

meliputi seluruh kompoen pendidikan. 

Beasiswa jenis ini hanya memberikan benefit 

pembebasan perkuliahan saja sehingga 
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penerima beasiswa harus menyiapkan kocek 

atau biaya perjalanan, akomodasi, dan biaya 

hidup.  

  Jenis beasiswa seperi ini banyak 

ditawarkan oleh pihak univesitas, atau untuk 

program short course yang dilaksanakan oleh 

universitas atau institusi pendidikan tertentu.31 

 

c. Pengertian Bidikmisi 

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan 

bagi calon mahasiswa tidak mampu secara 

ekonomi dan memiliki potensi akademik baik 

untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi 

                                                           
31 Erny Murniasih, Buku Pintar Beasiswa (Jakarta: Gagas 

Media, 2009), 21. 
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pada program studi unggulan sampai lulus tepat 

waktu.32 

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan 

dari Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang 

memberikan fasilitas pembebasan biaya 

pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi 

diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) 

semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk 

D3, 4 (empat) semester untuk  D2, dan 2 (dua) 

semester untuk D1. Besaran subsidi biaya hidup 

yang diberikan serendah-rendahnya 

Rp650.000,00 per bulan diberikan setiap 6 bulan. 

Adapun pembebasan biaya pendidikan mencakup 

                                                           
32 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Panduan 

Bidikmisi 2018 fitur Penerima, (Jakarta: Ristekdikti, 2018). 
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semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan 

Tinggi untuk kepentingan pendidikan.33 

 

d. Tujuan Bidikmisi   

Tujuan Bidikmisi adalah sebagai berikut.34  

1) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar 

di perguruan tinggi bagi peserta didik yang 

tidak mampu secara ekonomi namun memiliki 

prestasi akademik yang baik; 

2) Meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada 

bidang kurikuler, kokurikuler, maupun 

ekstrakurikuler;  

3) Menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa 

dan calon mahasiswa lain untuk berkarakter 

dan selalu meningkatkan prestasi;  

                                                           
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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4) Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif, 

dan memiliki kepedulian sosial sehingga 

mampu berperan dalam upaya pemutusan 

mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat. 

 

e. Syarat Penerima Bidikmisi 

Penerima Bidikmisi memiliki syarat 

sebagai berikut35.  

1) Pendapatan kotor orang tua/wali gabungan 

(suami dan istri) setinggi-tingginya Rp 

4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau 

pendapatan kotor gabungan orang tua/wali 

dibagi jumlah anggota keluarga maksimal 

Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 

rupiah); 

                                                           
35 Ibid. 
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2) Ditetapkan oleh perguruan tinggi setiap 

tahun akademik;  

3) Mahasiswa aktif dan sedang menjalani 

perkuliahan pada semester normal. 

 

f. Hak dan Kewajiban Penerima Bidikmisi 

Hak dan kewajiban penerima Bidikmisi 

adalah sebagai berikut.36 

1)   Hak  

a) Mendapatkan akses dan kesempatan 

mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas sama dengan peserta didik 

lain di Perguruan Tinggi Penyelenggara 

Bidikmisi.  

b) Wajib mendapatkan pembebasan biaya 

yang terdiri atas: a. UKT/SPP atau 

                                                           
36 Ibid. 
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sejenisnya yang bersifat operasional 

pendidikan; b. Biaya awal pendidikan 

yang mencakup biaya gedung, 

pembinaan, investasi, infak atau 

sejenisnya; c. Biaya praktikum di 

laboratorium, bahan, atau biaya  

pendidikan lain yang belum dicakup 

UKT/SPP; d. Biaya yudisium.  

c) Mendapatkan pembebasan biaya 

pendidikan sesuai jangka waktu 

pemberian bantuan.  

d) Mendapatkan biaya hidup sekecil 

kecilnya Rp 650.000,00 (enam ratus lima 

puluh ribu rupiah) per bulan yang akan 

dibayarkan 6 (enam) bulan sekali.  

e) Mendapatkan pembinaan dan fasilitasi 

dari perguruan tinggi pengelola untuk 
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menunjang kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan untuk mewujudkan misi 

program.     

2) Kewajiban  

a) Menjunjung tinggi negara kesatuan 

Republik Indonesia dengan dasar negara 

Pancasila dan UUD 1945.  

b) Memenuhi kontrak kinerja Bidikmisi 

dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara, 

termasuk namun tidak terbatas pada 

kewajiban akademis dan administratif.  

c) Berperan aktif dan berkontribusi dalam 

pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi. 
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3. Prestasi Akademik 

a. Pengertian Prestasi Akademik 

Prestasi merupakan  suatu kegiatan yang 

berbentuk penilaian dalam kegiatan manusia, 

karena sepanjang rentang hidupnya manusia 

selalu mengejar prestasi menurut bidang dan 

kemampuan masing-masing.37 

Sedangkan menurut Hamdani sebagaimana 

yang dikutip oleh Istarani prestasi adalah hasil 

dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, 

diciptakan, baik secara individual maupun 

kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan 

selama seseorang tidak melakukan kegiatan. 

                                                           
37 Hadijah, Skripsi, “Upaya Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi dalam Meningkatkan Prestasi (Studi Penelitian Pada 

Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidikmisi Fakultas Dakwah Dan 

Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry)”  (Banda Aceh: UIN 

Ar-Raniry, 2016), 24. 
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Hilgard dan Bower, dalam buku Theories 

of Learning mengemukakan “ Belajar 

berhubungan dengan perubahan tingkah laku 

seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang 

disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-

ulang dalam situasi itu, di mana perubahan 

tingkah laku itu tidak dapat atas dasar 

kecenderungan respon pembawaan, kematangan, 

atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya 

kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya).”38 

Morgan, dalam buku Introduction to 

Psycology mengemukakan: “ Belajar adalah 

setiap perubahan yang relatif menetap dalam 

tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari 

latihan atau pengalaman.” 39 

                                                           
38 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2007), 84. 
39 Ibid. 
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Menurut Travers, belajar adalah proses 

menghasilkan penyesuaian tingkah laku.40 

Sedangkan menurut Bloom, prestasi 

akademik atau prestasi belajar adalah proses 

belajar yang dialami siswa dan menghasilkan 

perubahan dalam bidang pengetahuan, 

pemahaman, penerapan, daya analisis, sintesis 

dan evaluasi.41 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi 

Akademik 

Berhasil  atau tidaknya suatu 

pembelajaran yang dilakukan siswa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

                                                           
40 M. Thobroni, Belajar dan Pembelajaran (Yogyakarta: Ar-

Ruzz Media, 2016), 18. 
41 Reni Akbar dan Hawadi, Akselerasi A-Z Informasi Program 

Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual  (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 2009). 
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intern dan faktor ekstern. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Suryabrata bahwa faktor intern 

terdiri dari dua golongan yaitu faktor fisiologis 

dan faktor psikologis. Dan faktor ekstern terdiri 

dari dua golongan yaitu faktor sosial dan non 

sosial.42 

1) Faktor Intern   

Faktor Internal merupakan faktor yang 

berasal dari dalam diri si pelajar.  

a) Faktor Fisiologis (Jasmaniah) 

(1) Faktor Kesehatan 

Sehat berarti dalam keadaan 

baik segenap badan beserta bagian-

bagannya/bebas dari penyakit. 

Kesehatan seseorang berpengaruh 

                                                           
42 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan  (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2008), 233. 
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terhadap belajarnya. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika 

kesehatan seseorang terganggu, 

selain itu juga ia akan cepat lelah, 

kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, kurang 

darah ataupun ada gangguan-

gangguan/kelainan-kelainan fungsi 

alat inderanya serta tubuhnya. Agar 

seseorang dapat belajar dengan baik 

haruslah mengusahakan kesehatan 

badannya tetap terjamin. 

(2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu 

yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai 

tubuh/badan. Cacat itu dapat berupa 
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buta, setengah buta, tuli, setengah 

tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh 

dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh 

juga mempengaruhi belajar. Siswa 

yang cacat belajarnya juga terganggu. 

b) Faktor Psikologis 

(1) Kecerdasan (intelegensi)  

Intelegensi adalah kecakapan 

yang terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan kedalam situasi yang 

baru dengan cepat dan efektif, 

mengetahui atau menggunakan 

konsep-konsep yang abstrak secara 

efektif, mengetahui relasi dan 
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mempelajarinya dengan cepat.43 

Oleh karena itu, kecerdasan 

mempunyai peranan yang besar 

dalam ikut menentukan berhasil atau 

tidaknya seseorang mempelajari 

sesuatu atau mengikuti suatu 

program pendidikan dan pengajaran. 

Dan orang lebih cerdas pada 

umumnya akan mampu belajar dari 

pada orang yang kurang cerdas. 

(2) Perhatian  

Perhatian adalah keaktifan jiwa 

yang tertinggi, jiwa itu pun semata-

mata tertuju pada suatu objek (benda 

atau hal) atau sekelompok objek. 

                                                           
43 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 56. 
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Untuk dapat menjamin hasil belajar 

yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap 

bahan yang dipelajarinya, jika bahan 

pelaajaran tidak menjadi perhatian 

siswa, maka timbullah kebosanan 

sehingga ia tidak lagi belajar. 

(3) Minat  

Minat adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan. 

Kegiatan yang diminati seseorang 

diperhatikan terus menerus yang 

disertai dengan rasa senang. Minat 

besar pengaruhnya terhadap 

belajar, karena bila bahan 

pelajarannya dipelajari tidak sesuai 
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dengan minat siswa, siswa tidak 

akan belajar dengan sebaik-

baiknya, karenaa tidak ada daya 

tarik baginya. Bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa, lebih mudah 

dipelajari atau dipahami, karena 

minat menambah semangat untuk 

kegiatan belajar.  

(4) Bakat  

Secara umum bakat (aptitude) 

adalah kemampuan potensional 

yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan pada masa 

yang akan datang.44 Bakat itu baru 

akan terealisasi menjadi 

                                                           
44 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2015), 151. 
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kecakapan yang nyata sesudah 

belajar atau berlatih. Orang yang 

berbakat mengetik, akan lebih 

cepat dalam mengetik dengan 

cukup lancar dibandingkan dengan 

orang lain yang kurang atau tidak 

berbakat di bidang itu.  

(5) Motivasi 

Yaitu kondisi psikologis yang 

mendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Banyak bakat 

yang tak berkembang karena tidak 

diperolehnya motivasi yang 

tepat.45 

 

                                                           
45 Noer Rohmah, Psikologi Pendidikan  (Yogyakarta: Teras, 

2012), 198. 
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(6) Kematangan  

 Kematangan adalah suatu 

tingkat/fase dalam pertumbuhan 

seseorang, di mana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk 

melaksanakan kecakapan baru. 

Kematangan belum berarti anak 

dapat melaksanakan kegiatan 

secara terus menerus, untuk itu 

diperlukan latihan-latihan dan 

pelajaran. Dengan kata lain anak 

yang sudah siap (matang) belum 

dapat melaksanakan 

kecakapannya sebelum belajar. 

Belajarnya akan lebih berhasil jika 

anak sudah siap (matang). Jadi 

kemajuan baru untuk memiliki 
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kecakapan itu tergantung dari 

kematangan dan belajar.  

(7) Kesiapan  

Kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberi respon atau 

beraksi. Kesiapan itu timbul dari 

dalam diri seseorang dan juga 

berhubungan dengan kematangan, 

karena kematangan berarti 

kesiapan untuk melaksanakan 

kecakapan. Kesiapan itu perlu 

diperhatikan dalam proses belajar 

karena jika siswa belajar dan 

padanya sudah ada kesiapan, 

maka hasil  
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2) Faktor Ekstern  

a) Faktor Sosial  

Termasuk lingkungan sosial 

yang memengaruhi belajar adalah 

masyarakat dan tetangga serta teman-

teman sepermainan di sekitar 

perkampungan seorang siswa. 

Lingkungan sosial yang lebih banyak 

memengaruhi kegiatan belajar adalah  

orangtua dan keluarga siswa itu 

sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik 

pengelolaan keluarga, dan 

ketegangan keluarga, semuanya 

dapat memberi dampak baik ataupun 
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buruk terhadap kegiatan belajar dan 

hasil yang dicapai oleh seseorang.46 

b) Faktor Non Sosial   

Faktor-faktor yang termasuk 

lingkungan nonsosial ialah gedung 

sekolah dan letaknya, tempat tinggal 

seseorang, alat-alat belajar, keaadaan 

cuaca, dan waktu belajar yang 

digunakan pelajar.47 

Dari uraian di atas dapat 

disimpulkan bahwa faktor internal 

daan faktor eksternal merupakan dua 

faktor yang harus diperhatikan 

karena kedua faktor tersebut dapat 

menjadi faktor pendukung atau 

                                                           
46 Mahmud, Psikologi Pendidikan  (Bandung: Pustaka Setia, 

2010), 101 
47 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, 153. 
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sebaliknya menjadi  penghambat 

prestasi belajar. Kedua faktor 

tersebut harus berjalan beriringan dan 

berkesinambungan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

   Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati.1  

Penelitian kualitatif ini menggunakan desain 

penelitian studi kasus, dalam arti penelitian difokuskan 

satu fenomena saja yang dipilih dan ingin difahami 

secara mendalam, dengan mengabaikan fenomena-

fenomena lainnya.2 Studi kasus adalah suatu penelitian 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi 

Revisi  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 4. 
2 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 99. 
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yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil 

makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.3 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

digunakan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

secara jelas dan rinci tentang gaya hidup mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi dan implikasinya terhadap 

prestasi akademik di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan 

pengumpul data, orang yang ahli dan mempunyai 

kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai 

peneliti sekaligus sebagai instrumen.4 

                                                           
3 Ibid., 64. 
4 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 13. 
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Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain 

sebagai penunjang. Maka sebagai instrumen kunci, 

peneliti berusaha berinteraksi secara langsung dengan 

subyek penelitian. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi 

penelitian di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo, karena peneliti melihat adanya berbagai gaya 

hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi yang 

berbeda-beda.  
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D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif orang-orang yang 

menjadi sumber data disebut sebagai informan.5 Sumber 

data penelitian yang peneliti butuhkan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer dan data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer dalam penelitian kualitatif 

merupakan kata-kata hasil wawancara yang dalam 

meliputi: a. Informan dari beberapa dosen/staf bagian 

akademik, b. Informan dari mahasiswa penerima 

beasiswa bidikmisi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016. 

2. Data sekunder 

Sedangkan data sekunder dalam penelitian 

kualitatif merupakan dokumentasi kegiatan-kegiatan 

                                                           
5 Sukmadinata, 285. 
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yang terkait dengan penelitian ini dan buku-buku 

yang relevan. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling 

utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara. Apabila di lihat dari setting-

nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah 

(natural setting), apabila dilihat dari sumber datanya, 

maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Selanjutnya bila di lihat 

dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interviev, 
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kuesioner, angket, dan gabungan ketiganya.6 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data yaitu: 

1. Metode wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri 

atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.7 Teknik 

wawancara ada beberapa macam yaitu: 

                                                           
6 Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 137. 
7 Ibid. 
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a. Wawancara terstruktur, yaitu apabila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan 

diperoleh. 

b. Wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara 

yang bertujuan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. 

c. Wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara 

bebas di mana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan 

datanya.8 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara semi terstruktur. Penggunaan 

teknik ini dilatarbelakangi karena peneliti ingin 

                                                           
8 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Alfabeta, 2005), 197. 
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mendapatkan data dengan natural, dapat menemukan 

kajian data yang berupa pendapat, persepsi dan ide 

dari informan. Informan yang peneliti jadikan sebagai 

sumber wawancara adalah, beberapa dosen/staf 

bagian akademik dan mahasiswa penerima beasiswa 

bidikmisi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Ponorogo. 

2. Metode observasi 

Metode observasi adalah metode yang biasa 

diartikan pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap fenomena-fenomena yang 

diselidiki.9 Metode ini digunakan untuk mengamati 

gaya hidup mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi 

dan implikasinya terhadap prestasi akademik. Dalam 

hal ini  peneliti bertindak sebagai pengamat 

                                                           
9 Moeloeng, Metodologi Penelitian., 180. 
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nonpartisipan. Peneliti datang di tempat kegiatan 

orang atau objek yang diamati, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan tersebut. 

Hasil observasi dalam penelitian dicatat dalam 

catatan lapangan, sebab catatan lapangan merupakan 

alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan 

pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data 

di lapangan.10 

3. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah suatu teknik yang 

digunakan untuk mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk 

juga  dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain 

ynagn berhubungan dengan masalah penelitian.11 

                                                           
10 Ibid., 157. 
11 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 181. 
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Metode ini digunakan peneliti untuk mendapatkan 

data tentang sejarah berdirinya IAIN Ponorogo, Visi, 

Misi, Struktur organisasi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo, keadaan serta IPK 

mahasiswa bidikmisi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan 

menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 

kategori, menjabarkan, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendri maupun 

orang lain.12 Analisis data di lapangan Miles and 

Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas 

                                                           
12 Sugiyono, Metodologi Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 244. 
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dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Berdasarkan beberapa 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data 

ditunjukkan pada gambar berikut ini. 

 

 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu: data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. 

1. Data reduction (Reduksi Data) adalah proses 

berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, 
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keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi 

peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi 

data dapat mendiskusikan teman atau orang lain 

yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka 

wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

2. Data display (Penyajian Data) dalam penelitian 

kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Miles and Huberman (1984) menyatakan “the most 

frequent form of display data for qualitative 

research data in the past has been narrative text”. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks 

yang bersifat naratif. Selanjutnya dalam melakukan 
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display data, selain menggunakan teks yang naratif, 

juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring 

kerja) dan chart. 

3. Conclusion drawing/verification dalam analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat yang mendukung pada tahap tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.13 

 

                                                           
13 Ibid., 247-252. 
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk memperoleh data yang akurat, maka 

peneliti perlu menguji keabsahan data dalam penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat 

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.14 

Untuk menguji validitas data penelitian ini, 

peneliti menerapkan metode triangulasi. Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara, dan berbagai waktu.15 Dalam hal ini peneliti 

menerapkan 2 teknik triangulasi dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

                                                           
14 Ibid., 268. 
15 Sugiyono , 273. 
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1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu teknik yang 

digunakan untuk mencari data sejenis dengan 

mengecek data dari berbagai sumber informan. Dari 

data-data yang diperoleh tersebut, maka peneliti 

akan mudah untuk mendeskripsikan, 

mengkategorikan mana pandangan yang sama, yang 

berbeda maupun yang spesifik. Sehingga, analisis 

data lebih mudah dilakukan oleh peneliti dengan 

menggali dari berbagai sumber yang ada baik 

bersifat dokumenter maupun kegiatan yang sedang 

berjalan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu teknik untuk menguji 

keabsahan data yang dilaukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber dengan 

menggunakan metode yang berbeda. Misalnya data 
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yang diperoleh dari hasil wawancara dikroscek 

kembali dengan observasi. 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Agar penelitian ini terarah dan mempeermudah 

peneliti dalam melaksanakan penelitiannya sesuai 

dengan yang diinginkan, maka peneliti perlu 

menjelaskan proses penelitian ini dalam beberapa 

tahapan, yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap pelaporan. 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi pra-

penelitian untuk memperoleh gambaran umum lokasi 

penelitian dan melihat permasalahan-permasalahan 

yang layak untuk diteliti. Observasi awal ini akan 

membantu peneliti dalam menentukan judul 

penelitiannya sehingga akan mempermudah peneliti 
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dalam menentukan rumusan masalah dalam proposal 

penelitian yang dibuatnya. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti dari 

penelitian. Dengan memahami latar belakang 

penelitaian, peneliti mengadakan observasi 

langsung pada obyek penelitian terkait dengan yang 

dibahas dalam penelitiannya. 

3. Tahap pelaporan 

Tahap penyususunan laporan hasil penelitian 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang disusun berdasarkan pada format dan 

sistematika yang telah ditentukan. 
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BAB IV  

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya IAIN Ponorogo 

Keberadaan IAIN Ponorogo tidak terlepas dari 

Akademi Syari'ah Abdul Wahab (ASA) sebagai 

embrionya, yang didirikan pada tanggal 1 Februari 

1968 atas ide KH. Syamsuddin dan KH. Chozin 

Dawoedy. Akademi ini kemudian dinegerikan pada 

tanggal 12 Mei 1970 menjadi Fakultas Syari'ah 

Ponorogo IAIN Sunan Ampel yang dipimpin oleh 

R.M.H. Aboe Amar Syamsuddin dengan 

menyelenggarakan program Sarjana Muda. 

Selanjutnya tumbuh dan berkembang mulai tahun 

1985/1986 dengan menyelenggarakan program 



96 
 

 

Sarjana Lengkap (S-1) dengan membuka jurusan 

Qodlo' dan Muamalah Jinayah.1  

a. Lokasi Kampus dari Masa ke Masa 

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA), 

Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel, 

dan STAIN Ponorogo, telah terjadi pula 

perkembangan dan perpindahan lokasi kampus. 

Berikut adalah lokasi dan perkembangan kampus 

IAIN Ponorogo dari masa ke masa.  

1968-1974 Kampus Durisawo 

Akademi Syari'ah Abdul Wahhab (ASA) 

aku sebagai embrio IAIN Ponorogo berdiri sejak 

tahun 1968. Selanjutnya pada tahun 1970 secara 

resmi dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah 

Ponorogo IAIN Sunan Ampel Surabaya. Selama 

                                                           
1 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan IAIN Ponorogo Tahun 

Akademik 2018/2019, 1. 
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kurun waktu enam tahun, terhitung dari 1968 

sampai dengan 1974 kampus berlokasi di 

Kompleks Pondok Pesantren K.H. Syamsuddin 

uang beralamatkan di Jalan Lawu Durisawo, 

Kelurahan Nologaten, Kabupaten Ponorogo. 

Berikut adalah kondisi kampus di Durisawo tqhun 

1968-1974. 

1974-1976 Kampus Jalan Irian Jaya 

Setelah selama kurun waktu 6 tahun di 

Ponpes K.H. Syamsuddin, Fakultas Syari'ah 

Ponorogo IAIN Sunan Ampel mengalami 

perpindahan lokasi kampus ke Jalan Irian Jaya, 

Desa Banyudono Ponorogo. Selama itulah kampus 

menempati sebuah rumah sebagai lokasi 

perkantoran dan perkuliahan.  
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1976-1981 Kampus Jalan Sriwijaya 20 Atas 

Seletah selama dua tahun menempati ke 

Jalan Irian Jaya, Desa Banyudono Ponorogo, 

Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN Sunan Ampel 

mengalami perpindahan kembali ke lokasi kampus 

ke Jalan Sriwijaya 20 Atas, Desa Banyudono 

Ponorogo.  

1981-2016 Kampus Jalan Pramuka  

Setelah mengalami perpindahan berkali-

kali, akhirnya pada tahun 1981 lokasi kampus 

menetap di Jalan Pramuka 156 Desa Ronowijayan 

Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Selama di 

Jalan Pramuka Fakultas Syari'ah Ponorogo IAIN 

Sunan Ampel mengalami perkembangan yang 

signifikan. Pada tahun 1997 secara resmi 

mengalami perubahan status menjadi perguruan 

tinggi negeri otonom dengan nama Sekolah Tinggi 
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Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Bahkan, 

pada tahun 2016, meningkat statusnya menjadi 

Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo.  

b. Ketua STAIN Ponorogo Tahun 1997-2016 

Berdasarkan tuntutan perkembangan dan 

organisasi perguruan tinggi, maka dikeluarkan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi 

Agama Islam Negeri. Sejak saat itulah semua 

fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar 

induk, berubah menjadi Sekolah Tunggi Agama 

Islam Negeri (STAIN) dan tidak lagi menjadi 

bagian dari IAIN Sunan Ampel Surabaya. STAIN 

bersifat otonom dan merupakan unit organik 

tersendiri di lingkungan Departemen Agama (saat 

ini: Kementerian Agama) yang dipimpin oleh 

Ketua yang bertanggung jawab kepada Menteri 
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Agama. Pembinaan STAIN secara fungsional 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan 

Agama Islam Departemen Agama.  

Peresmian alih status tersebut ditandai 

dengan upacara yang diadakan oleh Menteri 

Agama RI di Jakarta. Setelah upacara peresmian, 

secara otomatis terjadi pemisahan dan peralihan 

prinsip antara Rektor IAIN dengan Ketua STAIN 

masing-masing. Mulai tahun akademik 1997-1998 

semua urusan administrasi, pendidikan, 

ketenagaan, dan keuangan STAIN sepenuhnya 

dikelola oleh otonom oleh masing-masing STAIN.  

STAIN Ponorogo merupakan salah satu dari 

Fakultas daerah, yaitu Fakultas Syari'ah IAIN 

Sunan Ampel di Ponorogo, yang dialihstatuskan 

menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 

STAIN Ponorogo yang beri sejak tanggal 21 Maret 
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1997 M, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 

1417 H. Dengan perubahan status tersebut maka 

STAIN Ponorogo membuka tiga Jurusan yaitu 

Jurusan Syari'ah, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan 

Usuluddin.  

Keberadaan STAIN Ponorogo berakhir pada 

tahun ini 2016 seiring dengan alih status menjadi 

IAIN Ponorogo. Selama berdiri kurang lebih 19 

tahun, telah terjadi lima kali pergantian Ketua 

STAIN Pinorogo. Berikut adalah daftar Ketua 

STAIN Ponorogo sejak tahun 1997-2016. 

1) Drs. H. Nardoyo, Ketua STAIN Ponorogo 

Tahun 1997-1998. 

2) Drs. H. Anshor M. Rusydi, Ketua STAIN 

Ponorogo Tahun 1998-2002. 

3) Drs. H. Sugihanto, M.Ag., Ketua STAIN 

Ponorogo Tahun 2002-2006. 
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4) Drs. H. Rodli Makmun, M.Ag., Ketua STAIN 

Ponorogo Tahum 2006-2010. 

5) Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag., Ketua 

STAIN Ponorogo Tahun 2010-2014 (Periode 

Pertama) dan Tahun 2014-2016 (Periode 

Kedua) 

 

Pada tahun 2016 ini, berdasarkan Perpres 75 

tahun 2016, STAIN Ponorogo resmi menjadi IAIN 

Ponorogo. Tujuan alih status ini adalah perguruan 

tinggi tidak hanya menyelenggarakan pendidikan 

profesional dan akademik dalam lingkup satu 

disiplin ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian 

tertentu, tetapi lebih luas lagi adalah dapat 

menyelenggarakan pendidikan profesional dan 

akademik dalam sekelompok disiplin ilmu 

pengetahuan, teknologi atau kesenian sejenis.  
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Selain peningkatan secara kuantitas, 

keberadaan program studi di lingkungan IAIN 

Ponorogo juga mengalami peningkatan kualitas. 

Pada tahun 2015, telah dilaksanakan akreditasi 

pada program studi baru yang telah berusia dua 

tahun dan juga reakreditasi bagi program studi 

lama. Hasilnya, lima program studi baru berhasil 

terakreditasi B dan lima program studi lama 

terakreditasi B. Selanjutnya pada tahun 2016, 

institusi semula bernama STAIN Ponorogo telah 

mendapatkan akreditasi B dari BAN-PT sesuai SK 

Nomor: 1146/SK/BAN-PT/Akred/PT/VII/2016. 

Berhubung terjadi alih status dari STSIN Ponorogo 

menjadi IAIN Ponorogo, maka BAN-PT 

melakukan surveilen. Hasilnya, institusi IAIN 

Ponorogo kembali dinyatakan terakreditasi dengan 
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predikat B sesuai SK Nomor: 2619/SK/BAN-

PT/Ak-SURV/PT/XI/2016. 

 

2. Letak Geografis 

Kampus IAIN Ponorogo terletak di Jalan 

Pramuka Nomor 156 Desa Ronowijayan Kecamatan 

Siman Kabupaten Ponorogo. 

 

3. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo2 

a. Visi 

Pusat Pendidikan dan Pengembangan Tenaga 

Edukatif yang Profesional, Kompetitif, Memiliki 

Integritas Moral dan Spiritual serta 

Berkepribadian yang Utuh pada Tahun 2021.  

                                                           
2 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 03/D/15-04/2019 dalam 

lampiran laporan penelitian ini. 
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b. Misi   

1) Melaksanakan Proses pendidikan dan 

pembelajaran pendidikan Islam secara 

professional baik teoretik maupun praktis. 

2) Melaksanakan pembinaan profesi bidang 

pendidikan dan penelitian keislaman. 

3) Mengembangkan kepekaan dan kepedulian 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

dunia pendidikan Islam sebagai Tri Dharma 

Perguruan Tinggi baik lokal maupun global. 

4) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak 

baik di lingkungan pendidikan maupun dari 

instansi di dalam dan lar negeri.  

c. Tujuan 

1) Menghasilkan lulusan yang memiliki 

kemampuan akademik dalam ilmu 

pendidikan Islam yang professional, 
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kompetitif, dan memiliki kepribadian yang 

utuh. 

2) Menghasilkan lulusan yang mampu 

mengembangkan riset dan mengaplikasikan 

khazanah ilmu pendidikan Islam, seni dan 

budaya Islami secara tepat. 

3) Menghasilkan lulusan yang memiliki 

integritas moral dan  kepribadian yang utuh 

dalam melaksanakan pendidikan di 

masyarakat. 

4) Menghasilkan mitra kerja antar lembaga yang 

saling berbagi visi, strategi dan nilai. 

d. Etika Berpakaian Mahasiswa saat di 

Kelas/Kantor3 

Untuk Laki-laki 

                                                           
3 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 04/D/15-04/2019 dalam 

lampiran laporan penelitian ini. 
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1) Memakai pakaian yang sopan, celana 

panjang dengan atasan hem/kemeja lengan 

panjang/pendek. 

2) Bersepatu lengkap dengan kaos kaki. 

Larangan: 

1) Memakai kaos oblong, baju sobek, sarung, 

topi dan sandal. 

2) Memakai celana jeans/denim. 

3) Berambut panjang dan mengecat rambut. 

4) Memakai aksesoris perempuan (gelang, 

anting, giwang, kalung dan ikat rambut). 

5) Memakai pakaian olahraga. 

Untuk perempuan: 

1) Memakai pakaian sopan, setelan rok panjang, 

long dress atau gamis (tanpa belahan) dengan 
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atasan (kemeja panjang) menyesuaikan dan 

tidak dimasukkan. 

2) Berjilbab menutup dada dan bersepatu. 

Larangan: 

1) Memakai celana jeans ketat. 

2) Memakai busana ketat dan berbahan tembus 

pandang. 

3) Memakai aksesoris  dan make up yang 

berlebihan. 

4) Memakai kaos, baju olahraga dan sandal. 
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4. Struktur Organisasi  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo4 

 

                                                           
4 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 02/D/15-04/2019 dalam 

lampiran laporan penelitian ini. 
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5. Nama-Nama dan Data Nilai IP Semester dan IP 

Komulatif Penerima Program Bantuan Bidikmisi 

Angkatan 2016 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo5 

 

                                                           
5 Lihat transkrip dokumentasi nomor: 01/D/18-04/2019 dalam 

lampiran laporan penelitian ini. 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Gaya Hidup Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi  

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita 

sedang menikmati hasil perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang luar biasa pesatnya. 

Hal itu tentu berakibat terhadap  gaya hidup 

seseorang, terutama bagi mahasiswa. Gaya hidup 

mahasiswa tergantung dari tipe mahasiswa dan latar 

belakang kehidupan mereka. Misalnya bagi 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi IAIN 

Ponorogo, mereka cenderung memiliki gaya hidup 

yang sederhana. Dilihat dari kebiasaannya, 

mahasiswa bidikmisi menggunakan waktunya untuk 

kegiataan yang bermanfaat. Untuk mengetahuinya 

dapat dilihat dari hasil wawancara kepada Lisa 



112 
 

 

Rahmawati, mahasiswi bidikmisi jurusan  PGMI 

semester 6 berikut:  

 “Kegiatan saya setiap harinya adalah 

kuliah, berangkat ke kampus dengan jalan 

kaki karena hitung-hitung sebagai olahraga. 

Di kampus saya mengikuti organisasi 

Pramuka dan UKI. Sedangkan di luar kampus 

saya mengikuti organisasi IPNU IPPNU, di 

sini saya sebagai ketua cabang Siman. Alasan 

saya mengikuti organisasi ini adalah karena 

dari basic keluarga. Selain itu juga karena 

organisasi ini sering mengadakan kegiatan 

sosial seperti baksos, simaan. Kegiatan itu 

merupakan salah satu hobi saya, yakni 

mengabdi pada masyarakat. Selain itu, di 

masyarakat saya juga mengikuti remaja 

masjid. Di sore hari kegiatan saya adalah 

mengajar ngaji anak kecil di mushola dekat 

rumah, yang dilaksanakan setiap pukul 16.00 

sampai menjelang maghrib. Malam harinya, 

saya mengajar les privat siswa SD di rumah 

dimulai ba’da maghrib hingga menjelang 

isyak. Ketika liburan kuliah, saya mengisinya 

untuk acara organisasi (IPNU IPPNU), safari 

ramadhan, makesta, kadang-kadang jika ada 

waktu saya pergi ke tempat wisata. Hiburan 

yang sering saya pilih saat ada waktu kosong 

adalah mendengarkan musik Banjari lewat 

youtube karena mudah dijangkau dan bisa 

menambah ketenangan.Uang bidikmisi yang 

selama ini diberikan, saya gunakan untuk 
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membeli buku, fotokopi makalah, kegiatan 

praktikum, membayar kas.” 6 

 

Wawancara ke dua dilakukan pada Wafa 

Amalina, mahasiswi bidikmisi Tadris IPA semester 6, 

berikut kegiatanya: 

“Kegiatan saya sehari-hari adalah 

kuliah, kemudian kerja, les privat. Sepulang 

kuliah, atau ketika ada jam kosong saya 

bekerja di tempat laundry, jadi tukang setrika.  

Setiap ba’da maghrib saya ngeles privat 

pelajaran SD KELAS VI seminggu tiga kali 

dan bekerja. Organisasi kampus yang saya 

ikuti UKI, karna memang hobi. Di rumah ikut 

IPPNU PAC Sukorejo, karena ingin punya 

banyak teman sehingga bisa sharing-sharing 

dan menambah pengalaman. Di lingkungan 

masyarakat saya ikut karang taruna, yang 

biasanya mengadakan pengajian, acara 

pernikahan di situ saya sebagai panitianya. 

Saat liburan biasanya saya di rumah 

mengerjakan tugas, kerja, kadang juga wisata 

karena punya hobi traveling ke tempat yang 

menantang, seperti mendaki gunung, ke 

pantai, kadang juga badminton agar bisa 

tinggi. Sejauh ini uang bidikmisi saya 

gunakan untuk membeli bensin, alat tulis, 

                                                           
6 Wawancara dengan Lisa rahmawati. Lihat transkrip 

wawancara nomor: 01/W/30-04/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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print makalah, fotokopi, dan tentunya untuk 

membeli buku-buku.”7 

 

Wawancara ke tiga dilakukan pada Sasangka 

Perdana Putra, mahasiswa bidikmisi Tadris Inggris 

semester 6, berikut penjelasannya: 

 “Rutinitas saya setiap hari pergi ke 

kampus ketika ada jam kuliah. Berangkat dari 

rumah (Pulung, Ponorogo) menggunakan 

sepeda motor. Di kampus saya mengikuti 

organisasi Bidikimisi (Ikmadiksi Aksara). 

Organisasi ini sering mengadakan kegiatan 

sosial seperti ketika ada bencana alam kita 

ikut membantu. Selain itu saya juga ikut 

organisasi olahraga dan pencak silat baik di 

dalam maupun luar kampus. Olahraga yang 

saya ikuti adalah bola voli, karena voli 

merupakan hobi saya sejak kecil dan dari hobi 

tersebut bisa menghasilkan rezeki. Di luar 

kampus, saya ikut klub bola voli 

“KAMPAK”. Klub ini sering mengikuti 

pertandingan ketika ada turnamen dan ketika 

mendapat panggilan. Tandingnya sampai ke 

luar kota. Ketika menang/juara, klub ini 

mendapatkan hadiah berupa piala dan 

sejumlah uang tunai. Uangnya ini biasa saya 

gunakan untuk uang jajan selama kuliah. 

Waktu liburan kuliah saya gunakan untuk 

                                                           
7 Wawancara dengan Wafa Amalina. Lihat trankrip wawancara 

nomor: 02/W/01-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini.  
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kegiatan yang bermanfaat, seperti berlatih 

bola voli, memperbaiki taktik dan strategi agar 

menjadi tim yang terbaik. Di masyarakat pun, 

saya juga mengikuti organisasi karang taruna. 

Karang taruna di desa saya lumayan maju, 

sering mengadakan kegiatan setiap peringatan 

hari besar seperti acara agustusan, maulid 

nabi, idul adha dan sebagainya. Terkait 

kegiatan belanja, uang bidikmisi saya 

gunakan untuk membeli buku, tas, sepatu dan 

alat tulis yang menunjang perkuliahan.”8  

 

Wawancara ke empat dilakukan pada Fahma 

Kusuma Putri, mahasiswi bidikmisi PAI semester 6: 

“Untuk aktivitas pertama kuliah. Di 

kampus organisasi yang saya ikuti adalah 

KSR, alasannya karena pengen cari 

pengalaman baru, selain itu KSR sering 

mengadakan kegiatan sosial seperti baksos, 

yang waktu itu diadakan di Sooko. Organisasi 

lainnya saya ikut Ikmadiksi  Aksara, 

punyanya bidikmisi. Pada malam hari saya 

ada bimbel di rumah, di hari biasa ada 5 anak, 

ketika menjelang ujian tambah 2-3 anak. 

Untuk kegiatan di masyarakat, setiap ada 

arisan dan yasinan ibu-ibu saya mendapat 

peran sebagai pembawa acara. Saat libur 

kuliah, saya lebih sering di rumah bantu orang 

tua di rumah, bantu jualan di took Budhe. 
                                                           

8 Wawancara dengan Sasangka Perdana Putra. Lihat transkrip 

wawancara nomor 03/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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Saya itu jarang sekali main. Saya lebih senang 

mengisi waktu dengan nulis sastra hitung-

hitung untuk meringankan beban pikiran, 

untuk mengekspresikan perasaan. Selain itu 

saya hobi bermain catur. Buat nambah hiburan 

saya main ke tempat yang banyak angin. Uang 

bidikmisi saya gunakan untuk fotopi, print 

makalah, memebli buku, untuk barang-barang 

yang tidak menunjang perkuliahan 

terkesampingkan, karena untuk biaya kuliah 

sudah memakan uang.”9 

 

Wawancara ke lima dilakukan pada Azhar 

Kholifah, mahasiswa bidikmisi PAI semester 6, 

berikut kegiatannya: 

“Kegiatan saya selain kuliah, ikut 

organisasi PAC IPNU Mlarak, di sini saya 

sebagai ketuanya. Di kampus ikut organisasi 

bidikmisi (Ikmadiksi Aksara), kopma, dan 

UKI. Kegiatan di masyarakat saya ikut 

karang taruna, saya sebagai ketua. 

Organisani-organisasi ini menurut saya 

sangat bagus, karena sering mengadakan 

kegiatan yang bermanfaat, seperti 

mengadakan acara pengajian, bakti sosial 

baik di kampus, di masyarakat ataupun 

alumni sekolah.   Saya juga menjadi pembina 

pramuka, Jum’at sore membina di SD 
                                                           

9 Wawancara dengan Fahma Kusuma Putri. Lihat transkrip 

wawancara nomor 04/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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Mlarak, Sabtu pagi di SD Brahu, Sabtu sore 

di SMP Sawo. Pramuka itu memang hobi 

saya, karena adventure. Saya suka pramuka 

sejak kelas dua MA. Untuk mengisi waktu 

liburan, saya banyak di rumah, paling 

jogging keliling kampong biar sehat. Kadang 

Sabtu Minggu main ke tempat wisata. Hobi 

saya pramuka karena adventure.  Dana 

bidikmisi saya alokasikan untuk membeli 

buku, daftar-daftar seminar, lomba essay, 

biaya hidup.”10   

 

Dari wawancara yang saya lakukan, saya 

menyimpulkan bahwa mahasiswa bidikmisi 

menggunakan waktunya untuk kegiatan yang 

bermanfaat, baik untuk dirinya maupun untuk 

masyarakat. Mereka mengikuti organisasi di dalam 

dan di luar kampus yang sesuai dengan karakter 

masing-masing. Selain kuliah mereka mempunyai 

kegiatan lain seperti bimbel, guru ngaji, pemain bla 

voli, Pembina pramuka, bahkan ada yang bekerja di 

                                                           
10 Wawancara dengan Azhar Kholifah. Lihat transkrip 

wawancara nomor 05/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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tempat laundry. Saat libur kuliah, mereka 

memanfaatkannya agar tidak ada kekosongan, seperti 

mengerjakan tugas kuliah, latihan mengasah skill, 

mengadakan kegiatan di organisasi, bekerja, 

membantu orang tua, dan jika ada kesempatan mereka 

menyempatkan untuk pergi ke tempat wisata. Sejauh 

ini mahasiswa bidikmisi menggunakan uang 

bidikmisi untuk keperluan yang menunjang 

perkuliahan. Bahkan mereka belajar hidup mandiri 

dengan mempunyai pekerjaan sampingan. 

 

Terkait dengan minat atau ketertarikan 

tentang fashion, makanan, gadget, rekreasi 

mahasiswa bidikmisi cenderung mempunyai minat 

konsumsi yang masih dalam taraf wajar. Di bidang 

pekerjaan, rata-rata mereka berminat menjadi 

pendidik sesuai dengan jurusannya, seperti yang 
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diungkapkan oleh Lisa Rahmawati, mahasiswi 

bidikmisi PGMI semester 6: 

“Saya tidak terlalu mengikuti fashion, 

saya lebih suka baju formal yang harga 

standart. Kosmetik pun biasa saja, nggak suka 

yang berlebihan. Kalau makan lebih sering di 

rumah, kalau pas kuliah beli di kantin, pas 

kumpul sama temen-temen ke warung kopi 

kadang-kadang. Gadget yang saya miliki 

Asus, yang penting bisa untuk  bermedia 

sosial (Ig, Wa, fb). Biasanya saya 

menghabiskan paketan 1 Gb Rp. 20.000,00 

per bulan, pas di rumah memanfaatkan Wifi 

tetangga. Untuk rekreasi saya memilih ke 

pantai muncak, pas waktu liburan.” 

 

“Pekerjaan yang saya minati ya jadi 

guru SD, punya bimbel, kalau sudah S2 

tentunya ingin menjadi dosen. Ketika di 

masyarakat saya ingin berhasil mentransfer 

ilmu ke anak kecil khususnya lingkungan 

sekitar.”11 

 

Berbeda dengan minat yang dimiliki Wafa 

Amalina, dia menjelaskan: 

                                                           
11 Wawancara dengan Lisa rahmawati. Lihat transkrip 

wawancara nomor: 01/W/30-04/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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“Untuk fashion atau pakaian, yang 

penting bagi saya nyaman dipakai. Tidak 

perlu yang brended dan yang mahal. Saya 

membelinya pun jarang, mungkin setengah 

tahun sekali. Kalau kosmetik saya juga 

membeli, tapi sedikit tidak yang harus lengkap 

semuanya dibeli. Untuk makan saya lebih 

sering makan di rumah, tapi ketika kuliah 

kadang beli jajan di luar. Handphone yang 

saya gunakan bermerk Lenovo, dan medsos 

yang saya miliki adalah Wa, Fb, dan Ig karena 

menurut saya mudah dijangkau di mana pun 

dan kapan pun. Kuota bulanan saya 

menghabiskan sekitar 3 Gb dengan harga Rp. 

40.000,-. Minat terhadap rekreasi, saya suka 

pergi ke pegunungan, pantai tapi itu saya 

lakukan ketika ada teman dan juga ada uang. 

Berbicara tentang pekerjaan, ketika 

saya sudah lulus S1 saya ingin bekerja sebagai 

pendidik/guru IPA karena memang sesuai 

dengan jurusan. Ketika saya berada di 

masyarakat saya ingin menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi warga atau tetangga sekitar, 

karena masih banyak diantara mereka yang 

menjadi TKW bahkan pengangguran. Selain 

menjadi seorang pendidik, saya juga ingin 

berhasil menjadi pebisnis yang sukses.”12  

 

                                                           
12 Wawancara dengan Wafa Amalina. Lihat trankrip wawancara 

nomor: 02/W/01-05-2019 dalam lampiran laporan penelitian ini.  
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Sedangkan minat yang dimiliki Sasangka 

Perdana Putra sedikit berbeda dengan yang 

sebelumnya, dia mengatakan: 

 “Minat saya terhadap pakaian, ya yang 

penting pantes kalau di lihat orang lain, nggak 

kenemenen. Urusan makan, saya sering 

makan di rumah, biar sehat dan hemat. Saya 

juga  nggak ngopi, tapi kadang kalau siang 

beli jajan di kampus.  Gadget Samsung yang 

biasa, nggak bisa kalu mau ngikutin trend, 

misal kalau ada keluaran baru langsung beli, 

yang penting  ada wa, ig fb. Untuk kuota 

dalam satu bulan sekitar 4gb seharga Rp. 

25.000,00. Untuk rekreasi saya memilih 

liburan di tempat yang sepi, seperti di hutan 

karena rumah saya kebetulan deket hutan. 

Setelah lulus S1 saya ingin menjadi 

guru olahraga, karena basic saya memang 

olahraga, walaupun kuliah saya jurusan 

bahasa Inggris. Selain guru saya juga ingin 

berhasil dalam usaha kuliner.”13 

 

Hal tersebut hampir serupa dengan pernyataan 

yang diungkapkan oleh Fahma Kusuma Putri, 

mahasiswi PAI semester 6: 

                                                           
13 Wawancara dengan Sasangka Perdana Putra. Lihat transkrip 

wawancara nomor 03/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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“Dalam hal fashion, saya memilih 

model yang simple, biasa saja, tidak nganeh-

nganeh  (macam-macam) dan yang patut 

(pantas) untuk dilihat orang lain. Kalau 

ditanya seberapa sering membeli baju, 

jawabannya jarang. Untuk kosmetik saya 

menggunakan kosmetik yang biasa saja, tidak 

perawatan ke dokter yang mahal-mahal. 

Kalau makanan, saya sering makan di rumah 

bahkan setiap hari dan tidak pernah makan di 

luar karena bagi saya masakan paling enak 

adalah masakan ibu. Untuk  handphone yang 

saya miliki bermerk Vivo, media sosialnya  

wa, fb, ig, messeger. Paketan satu bulannya 

kira-kira 2Gb seharga Rp. 25.000.-. Rekreasi 

yang paling saya minati adalah alam, karena 

bisa membawa ketenangan dan kedamaian 

untuk merefresh otak.   

 Terkait pekerjaan, setelah lulus S1 

saya ingin bekerja yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikan saya, yakni sebagi guru 

PAI. Di masyarakat saya ingin menjadi 

penggiat pendidikan, karena di lingkungan 

saya minat baca anak kurang jadi saya 

mendirikan perpustakaan di rumah saya. 

Keberhasilan yang ingin saya capai adalah di 

bidang pendidikan, dimulai dari merubah diri 

sendiri kemudian merubah lingkungan sekitar 

menjadi yang lebih baik.”14 

 

                                                           
14 Wawancara dengan Fahma Kusuma Putri. Lihat transkrip 

wawancara nomor 04/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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Terkait minat yang dimiliki mahasiswa 

bidikmisi terakhir di ungkapkan oleh Azhar Kholifah: 

 “Baju pakaian, yang penting apa yang 

sekiranya dibutuhkan. Nggak perlu 

berlebihan. Begitu juga dengan gadget, nggak 

perlu bagus dan mahal yang penting bisa 

dibuat komunikasi. Agar bisa mengikuti 

zaman saya menggunakan  medsos, punya Ig, 

Wa, Fb. Kuota dalam satu bulan unlimited 

harga cari yang murah Rp. 30.000,00. 

Misalkan habis nyambung wifi milik tetangga 

sebelah rumah. Saya juga belum punya sepeda 

motor, masih punya orang tua. Untuk makan, 

paling sering makan di rumah, kadang ya ke 

warung kopi. Rekreasi saya memilih alam.  

Setelah lulus S1 saya ingin 

melanjutkan S2, karena cita-cita ibu 

harapannya agar saya menjadi dosen. Untuk 

saya pribadi saya ingin bermanfaat bagi 

masyarakat, ingin menyekolahkan atau 

membantu anak yang kurang mampu untuk 

bisa melanjutkan sekolah/kuliah.”15  

 

Mahasiswa bidikmisi tidak bergaya hidup 

konsumtif, mereka sangat sederhana. Dilihat dari cara 

mereka berpakaian yang sopan, tidak nganeh-nganeh, 

                                                           
15 Wawancara dengan Azhar Kholifah. Lihat transkrip 

wawancara nomor 05/W/02-05/2  019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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dan tidak brended. Gadget mereka pun bukan yang 

keluaran baru dan bukan yang harganya mahal. 

Mereka sebisa mungkin meminimalisir penggunaan 

kuota. Untuk  makanan, rata-rata mereka lebih 

memilih makan di rumah, alasannya agar lebih hemat. 

Minat terhadap rekreasi juga tidak terlalu menonjol, 

rata-rata memilih wisata alam karena lebih 

terjangkau. Mahasiswa bidikmisi berusaha 

menghemat pengeluaran, agar dana bidikmisi cukup 

untuk keperluan kuliah. Sedangkan untuk pekerjaan, 

mahasiswa bidikmisi lebih berminat bekerja menjadi 

seorang pendidik karena sesuai dengan jurusan 

mereka yakni tarbiyah. Selain itu, mereka juga ingin 

berguna bagi masyarakat sekitarnya. 

 

Pengukuran gaya hidup yang terakhir adalah 

tentang opini atau pendapat yang menyangkut diri 
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sendiri yaitu mengapa mereka layak mendapatkan 

bidikmisi, kemudian tentang budaya menabung, 

bagaimana masa depannya di bidikmisi, tentang isu 

sosial mengapa banyak S1 yang pengangguran, 

seberapa penting pendidikan baginya dan terkait 

keikutsertaaan atau partisipasi mereka terhadap olitik. 

Dalam penelitian ini ditemukan opini-opini yang 

tentunya berbeda-beda antara mahasiswa yang satu 

dengan mahasiswa yang lain. seperti yang 

diungkapkan oleh Lisa Rahmawati: 

 

 “Menurut saya, saya layak 

mendapatkan bidikmisi karena saya berasal 

dari anak kurang mampu, orang tua 

pekerjaannya petani, anaknya 4, sudah sepuh, 

dan adik saya masih SMP. Selain itu saya 

sudah memenuhi kriteria di bidang prestasi. 

Saya sudah menggunakan uang bidikmisi 

sesuai keperluan kuliah, karena selama 

semester 1-6 tidak pernah minta uang kepada 

orang tua. Saya membudayakan menabung 

uang bidikmisi per semester, untuk membeli 

laptop dan untuk masa depan. Dengan adanya 

bidikmisi ini sangat membantu, karena tanpa 
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bidikmisi saya tidak bisa kuliah, di dalam 

organisasinya bisa sharing-sharing bersama 

teman-teman bidikmisi yang intelektualnya 

bagus, untuk pengasahan skill. Karena bagi 

saya pendidikan itu sangat penting,  jika kita 

pandai kita akan menjadi orang yang berguna 

maka banyak orang yang mencari kita. 

Menanggapi banyaknya lulusan S1 yang 

masih pengangguran menurut saya 

memprihatinkan. Mereka harus meningkatkan 

skill, selain dari sisi akademik. Terkait politik, 

politik itu penting karena mahasiswa sebagai 

agent of change untuk bisa merubah negara 

agar lebih baik.”16 

 

Selanjutnya opini yamg dikemukakan oleh Wafa 

Amalina yang sedikit berbeda, dia mengatakan: 

“Saya pantas mendapat bidikmisi 

karena dari segi ekonomi masih bisa disebut 

kurang, termasuk mahasiswa yang pintar. 

Saya juda sudah mematuhi peraturan 

bidikmisi. Dana bidikmisi saya gunakan untuk 

transportasi, membayar UKT, foto kopi, print 

makalah. Sisanya saya tabung, menurut saya 

menabung itu penting karena untuk masa 

depan, untuk kebutuhan yang mendadak bisa 

diandalkan. Masa depan saya bersama 

bidikmisi, memberi jalan untuk bisa 

melanjutkan kuliah. Melanjutkan pendidikan 
                                                           

16 Wawancara dengan Lisa Rahmawati. Lihat transkrip 

wawancara nomor 01/W/30-04/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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sangat penting karena jaman semakin 

berkembang, teknologi berkembang agar 

manusia bisa bertahan hidup, bisa terbelakang 

dalam menghadapi kemajuan jaman. Terkait 

S1 yang pengangguran itu bisa dilihat dari 

individunya, karena niatnya kuliah itu kurang, 

kadang paksaan dari orang tuanya sehingga 

tidak ada semangat dari orang tua, kadang 

pandangan mereka merekalah yang mencari 

pekerjaan bukan yang menciptakan pekerjaan. 

Untuk politik saya tidak ikut terjun langsung, 

sebagai seorang mahasiswa penting ikut 

politik karena mahasiswa sebagai penerus 

bangsa yang berpendidikan.”17 

 

Selanjutnya opini yang diungkapkan oleh 

Sasangka Perdana Putra: 

  “Menurut saya layak, karena 

insyaallah saya lebih dari teman-teman yang 

lain dari prestai akademik maupun non 

akademik, saya yakin bisa lebih dari yang lain 

dan saya berasal dari keluarga yang kurang 

mampu. Ekonomi keluarga kekurangan, dari 

dua bersaudara, orang tua hanya buruh tani 

dan nggak punya sawah. Saya juga sudah 

mematuhi peraturan bidikmisi, seperti IPK di 

atas 3,00, lalu  membelanjakan uang sesuai 

kebutuhan kuliah, kalau ada sisa ditabung, 

karena untuk masa depan. Kalau ada 

                                                           
17 Wawancara dengan Wafa Amalina. Lihat transkrip wawancara 

nomor 02/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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kesempatan saya ingin melanjutkan S2. 

Dengan bidikmisi saya yakin bisa menuju 

masa depan yang lebih baik lagi. Sehimgga 

bisa membantu keuangan orang tua, karena 

adek masih SD. Mengapa lulusan S1 bayak 

yang masih pegangguran, itu merupakan 

problem bagi kita sendiri, bagaimana 

mahasiswa mengasah skill nya karena banyak 

saingan, kita berada di wilayah terpencil 

bagaimana bisa menyaingi kampus luar. 

Terkait politik, politik itu penting karena kita 

belajar berdemokrasi agar bisa menjadi 

pemimpin yang baik dan benar.”18  

 

Pendapat selanjutnya diungkapkan oleh 

Fahma Kusuma Putri: 

 “Saya pantas menerima bidikmisi 

karena dari kata namanya bidikmisi itu kan 

beasiswa miskin berptrestasi, mungkin dari 

kata yang pertama harus disadari ketika kita 

tidak mampu jangan gengsi, ekonomi 

keluarga saya pas pasan, pekerjaan oramg tua 

wiraswasta,tani, dagang.  Untuk prestasi 

kembali ke diri kita masing-masing-masing 

karena itu merupakan konsekuensi. 

Seandainya saya sekarang belum berprestasi 

maka kita harus berusaha. Peraturan sudah 

saya patuhi. Selama ini uang bidikmisi saya 

gunakan untuk membeli buku, karena sangat 
                                                           

18 Wawancara dengan Sasangka Perdana Putra. Lihat transkrip 

wawancara nomor 03/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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menunjang kebutuhan perkuliahan. Saya juga 

menabung setiap punya uang, buat investasi 

masa depan. Dengan adanya bidikmisi bisa 

mengantarkan saya menuju ke masa depan 

yang cerah, dengan adanya bidikmisi 

memberi kesempatan kuliah, dan 

kemungkinan mendapat pekerjaan lebih 

mudah. Menurut saya pendidikan adalah 

sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk 

merubah segalanya. Menaggapi isu 

pengangguran, itu tergantung dari orangnya 

msing-masing, jadi kalau kita menunggu 

lapangan pekerjaan dibuka diperluas itu 

kelamaan. Gimana ketika kita menjadi 

mahasiswa kita bisa mengantisipasi 

segalanya, misalkan kita kuliah jurusan 

pendidikan jangan berpikiran sempit kita 

harus menjadi guru, menambah skill lain. 

Dalam berpolitik,  mahasiswa sangat penting 

berkecimpung di dalamnya, karena 

mahasiswa dididik dan dibesarkan di institusi 

pendidikan untuk netral terhadap politik, agar 

pemikiran mahasiswa berguna.”19  

 

Opini terakhir disampaikan oleh Azhar 

Kholifah, berikut pernyataannya: 

“Saya pantas menerima bidikmisi, 

karena untuk membuktikan pada diri sendiri 
                                                           

19 Wawancara dengan Fahma Kusuma Putri. Lihat transkrip 

wawancara nomor 04/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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bahwa saya bisa menorehkan prestasi-

prestasi. Keadaan ekonomi keluarga saya 

cukup, bapak ibu pekerjaan petani. Sejauh ini 

saya sudah menggunakan uang bidikmisi 

sesuai dengan keperluan kuliah. Sisanya saya 

tabung buat S2 nantinya. Selama ini saya 

menyisihkan uang bidikmisi untuk membeli 

kambing. Saya selalu mematuhi peraturan 

yang ada di bidikmisi. Dengan bidikmisi 

tentunya membawa ke masa depan yang lebih 

cerah, bisa menyekolahkan orang yang tidak 

mampu. Sejauh ini bidikmisi melahirkan 

alumni-alumni yang berprestasi. Pendidikan 

itu sangat penting, bisa merubah segalanya. 

Pendidikan itu nomor satu. Dengan 

pendidikan kita bisa menjadi tau, bisa sharing-

sharing pengalaman.  Untuk kasus lulusan S1 

yang pengangguran sebenarnya tergantung 

dari pribadi masing-masing, ketika 

mempunyai kemauan harus diusahakan akar 

bisa mencapai kemauan tersebut. Tentang 

politik, bagi saya mahasiswa sebenarnya 

penting ikut politik, agar bisa menyampaikan 

aspirasi rakyat.”20 

 

Berdasarkan wawncara di atas, opini-opini 

yang disampaikan oleh mahasiswa bidikmisi sangat 

luar biasa. Pendapat tentang diri sediri, yaitu mengapa 

                                                           
20 Wawancara dengan Azhar Kholifah. Lihat transkrip 

wawancara nomor 05/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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mereka layak menerima bidikmisi karena mereka 

berasal dari keluarga yang kurang mampu dan juga 

mempunyai prestasi akademik yang lebih 

dibandingkan dengan mahasiswa non bidikmisi. 

Mereka selalu mematuhi segala peraturan yang ada 

dalam bidikmisi. Uangnya mereka gunakan untuk 

keperluan kuliah, sisanya mereka tabung untuk 

keperluan masa depan. Menurut mereka 

membudayakan menabung itu sangat penting. 

Dengan adanya bidikmisi akan mengantarkan mereka 

menuju gerbang masa depan yang gemilang, karena 

dengan bidikmisi mereka bisa meanjutkan kuliah. 

Bagi mereka pendidikan itu sangatlah penting, untuk 

menambah pengetahuan, menambah wawasan, untuk 

menjawab tantangan kemajuan zaman, untuk 

bertahan hidup, dan untuk merubah segalanya dalam 

artian merubah ke arah yang lebih baik sehingga bisa 
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menjadi insan yang berguna. Tentang banyaknya 

lulusan S1 yang masih pengangguran, menurut 

mereka tergantung dari diri sendiri, bagaimana 

seseorang menyikapinya. Pendapat yang terakhir 

terkait politik, menurut mereka sebagai seorang 

mahasiswa penting ikut dan berpartisipasi dalam 

politik karena agar pemikiran mahasiswa berguna dan 

juga untuk menyampaikan aspirai masyarakat. 

 

2. Implikasi Gaya Hidup Mahasiswa Penerima 

Beasiswa Bidikmisi terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa bidikmsi tidaklah sama jika 

dibandingkan dengan mahasiswa non bidikmisi, 

tentu mereka mempunyai kelebihan di bidang 

prestasi akademik. Karena salah datu syarat bagi 

mahasiswa bidikmisi adalah IPK di atas 3,00. Bagi 

mereka mendapatkan IPK 3,00 bukanlah hal yang 

sulit. Meskipun demikian, mereka tidak bermalas-
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malasan dalam belajar, mereka tidak mudah puas 

hanya dengan mendapatkan IPK yang standart. 

Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk 

mengatasi segala hambatan  yang ada dan melakukan 

upaya-upaya agar mendapatkan IPK tertinggi. 

Berdasarkan data yang saya peroleh, rata-rata 

mahasiswa bidikmisi mempunyai IPK yang tinggi 

bahkan setiap semester mengalami kenaikan. Hal 

tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Vivi 

Vellanita Wanda Damayanti, M.Pd, dosen Fakultas 

Tarbiyah IAIN Ponorogo: 

“Dibandingkan dengan yang lain 

(mahasiswa non bidikmisi), memang terasa 

berbeda banget. Jadi dari segi skill mereka 

adalah competitor yang baik, walaupun 

mereka tidak secara langsung show up, yang 

bolak-balik ngomong. Tapi dari segi nilai 

mereka pasti di atas rata-rata dari anak-anak 

biasa, baik dari segi performa maupun 

nilainya. IPK secara kualitas jauh lebih bagus 

daripada anak-anak non bidikmisi. IPK jelas 

bagus karena mahasiswa bidikmisi memang 

dituntut untuk mencapai IPK yang tinggi, jika 
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IPK nya di bawah standar minimal, 

beasiswanya bisa dicabut.”21 

 

Seperti pernyataan Nadia Lasari, M.Pd, dosen 

Fakultas Tarbiyah IAIN Ponorogo bahwa mahasiswa 

bidikmisi mengukir prestasi akademik yang baik, 

beliau mengatakan: 

“Saya melihat anak-anak bidikmisi ini 

anak yang tangguh. Dalam artian mereka tidak 

puas dengan mengukir prestasi akademik 

yang baik, tetapi juga bisa mendapat prestasi 

non akademik, misalnya ikut organisasi, 

lomba-lomba. Setiap kali ada kesempatan 

mereka selalu mencoba, usaha di luar kuliah. 

Hal itu merupakan plus point, karena 

meskipun mereka tidak diwajibkan 

berorganisasi, tetapi mereka ikut. Untuk IPK, 

mahasiswa bidikmisi mendapatkan IPK yang 

tinggi. Pernah ada, anak bidikmisi mengikuti 

lomba di Jogja, malam harinya baru tiba di 

Ponorogo. Padahal besok paginya ada jadwal 

presentasi tiga makalah, walaupun sempat 

mengeluh tetapi fine.”22 

 

                                                           
21 Wawancara dengan Vivi Vellanita Wanda Damayanti. Lihat 

transkrip wawancara nomor 07/W/03-05/2019 dalam lampiran laporan 

penelitian ini. 
22 Wawancara dengan Nadia Lasari. Lihat transkrip wawancara 

nomor 08/W/03-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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Begitu pula seperti pernyataan Saifudin 

Zuhri, mahasiswa non bidikmisi jurusan PAI 

semester 6 yang meresakan perbedaan antara dirinya 

dengan temannya selaku mahasiswa bidikmisi, 

menurutnya mereka selalu lebih unggul di bidang 

prestasi akademiknya: 

“Menurut saya di dalam kampus saya 

melihat anak bidikmisi berbeda dengan 

mahasiswa non bidikmisi. Bedanya terletak di 

akademik, pastinya mereka lebih menonjol 

dibanding dengan yang lain, dan dari segi 

kecerdasan mereka juga lebih unggul. 

Dari fashion saya melihat banyak anak 

bidikmisi sama seperti kita. Saya tidak melihat 

kemewahan walaupun saya pernah 

menjumpai tapi tidak banyak, rata-rata 

sederhana. Untuk kendaraan, saya melihat 

biasa saja. Bahkan saya pernah melihat 

kendaraan anak bidikmisi kurang disbanding 

dengan yang lain. Banyak yang membeli 

buku, entah itu pendidikan di kampus maupun 

di luar kampus. Kebanyakan mereka 

mempunyai pekerjaan baik itu di 

kelembagaan maupun yang lain. Ini yang 

menjadi pembeda dengan mahasiswa non 

bidikmisi, mereka bisa memanfaatkan 

kecerdasannya untuk bekerja dan mereka 

orangnya nekat, mempunyai kemauan yang 
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lebih, mempunyai perbedaan kesemangatan 

dalam belajar maupun bekerja. Rata-rata anak 

bidikmisi rajin membaca buku. Sebagian 

besar anak bidikmisi ikut organisasi. Mereka 

lebih pintar mengatur waktu, mengatur tugas.   

Menurut saya 90 persen bidikmisi sudah tepat 

sasaran.”23 

 

Dari pernyataan yang disampaikan oleh dosen 

fakultas tarbiyah dan juga mahasiswa non bidikmisi 

dapat disimpulkan bahwa mahasiswa bidikmisi 

bebeda jika dibandingkan dengan mahasiswa non 

bidikmisi. Mahasiswa bidikmisi lebih unggul dalam 

prestasi akademiknya, maupun dari segi skill nya. 

Mereka merupakan anak yang tangguh, tidak 

gampang menyerah, dan mempunyai semangat 

tinggi. Mereka juga mahasiswa yang selalu aktif di 

kelas, rajin membaca buku di perpustakaan, dan 

pendai mengatur waktu. Walaupun rata-rata 

                                                           
23 Wawancara dengan Saifudin Zuhri. Lihat transkrip wawancara 

nomor 06/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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mahasiswa bidikmisi mempunyai kegiatan yang 

penuh, mereka bisa membagi waktu antara jadwal 

kuliah, organisasi, ataupun pekerjaan. 

Prestasi yang didapatkan oleh seorang 

mahasiswa merupakan hasil kerja keras yang perlu 

ditunjang oleh faktor intern yang meliputi kesehatan, 

kecerdasan, minat, motivasi dan faktor ekstern yang 

meliputi lingkungan sosial maupun non sosial.  

Tentunya dalam meningkatkan IPK, seorang 

mahasiswa tidak selalu menemui jalan lurus. Kadang 

terdapat hambatan-hambatan atau kendala-kendala 

yang yang dialami oleh mahasiswa, tidak terkecuali 

bagi mahasiswa bidikmisi. Akan tetapi, karena 

mereka dituntut untuk mendapatkan IPK yang tinggi, 

mereka mempunyai upaya-upaya untuk mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut. Seperti yang 

diungkapkan oleh Lisa Rahmawati, yang 
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menemukan beberapa hambatan dalam meningatkan 

IPK: 

“Hambatan sebenarnya tergantung diri 

sendiri, tinggal bagaimana cara kita 

menyikapinya. Kalau saya mungkin 

hambatannya kesibukan di organisasi, karena 

organisasi sering mengadakan acara-acara 

yang kadang waktunya benturan dengan 

jadwal kuliah. Selain itu kerjaan sampingan, 

jadi waktu untuk belajar maupun istirahat 

tersita. Untuk mengatasi itu, usaha saya 

belajar, membeli buku sebanyak-banyaknya 

agar wawasan semakin luas, dan aktif 

bertanya di kelas maupun aktif masuk kuliah 

karena kehadiran mahasiswa juga menjadi 

penentu IPK.”24  

  

Mahasiswa bidikmisi lain juga menemukan 

hambatan, seperti yang dialami oleh Wafa Amalina 

berikut ini: 

“Hambatannya, saya itu kalau 

mengerjakan tugas kuliah suka mepet, jadi 

kan hasilnya kurang memuaskan. Karena 

saya bekerja jadi kurang memiliki waktu 

luang untuk mempersiapkan tugas. Tetapi 
                                                           

24 Wawancara dengan Lisa Rahmawati. Lihat transkrip 

wawancara nomor 01/W/30-04/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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saya tetap berusaha maksimal untuk 

meningkatkan IPK, diantaranya adalah 

kehadiran kuliah selalu penuh, nggak usah 

ijin kecuali ada acara yang sangat penting, 

selain itu mengerjakan tugas walaupun mepet 

yang penting tepat waktu, dan belajar ketika 

akan UTS dan UAS.”25 

  

Selanjutnya yaitu pernyataan Sasangka 

Perdana Putra yang juga menemukan banyak 

kendala dalam meningkatkat IPK, namun begitu 

dirinya selalu berusaha mengatasi hambatan 

tersebut: 

“Menurut saya hambatannya banyak, 

diantaranya adanya tuntutan bahwa saya 

harus lebih dari yang lain, tuntutan keluarga, 

dan tuntutan pekerjaan. Misalkan ketika ada 

pertandingan bola voli yang pulangnya 

malam dan pagi harinya masuk kuliah terasa 

mengantuk. Upaya yang saya lakukan untuk 

meningkatkan IPK adalah mengumpulkan 

tugas selalu tepat waktu, selalu masuk kelas, 

dapat motivasi dari orang tua, teman, dan 

dosen sehingga memberikan semangat yang 

                                                           
25 Wawancara dengan Wafa Amalina. Lihat transkrip wawancara 

nomor 02/W/01-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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lebih, dan tidak lupa sering berkunjung ke 

perpus, rajin membaca buku.”26  

 

Berbeda dengan yang lain, mahasiswa 

bidikmisi Fahma Kusuma Putri mengaku tidak 

menemukan hambatan yang berarti: 

“Selama ini saya kira saya tidak 

menemukan hambatan yang berarti, semuanya 

berjalan dengan normal. Cara saya untuk 

meningkatkan IPK ya belajar dengan giat 

ketika akan UTS dan UAS. Mengapa 

demikian? karena dosen ngambil nilai paling 

banyak ketika UTS dan UAS.”27  

 

Akan tetapi, menurut Azhar Kholifah dirinya 

masih menemui hambatan, seperti yang sering 

dialami oleh kebanyakan mahasiswa:  

“Hambatan dalam meningkatkan IPK 

yang sering dialami oleh banyak orang 

biasanya malas belajar, termasuk saya. Akan  

tetapi harus kembali menyemangati diri 

sendiri. Sedangkan usaha saya untuk 

                                                           
26 Wawancara dengan Sasangka Perdana Putra. Lihat transkrip 

wawancara nomor 03/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
27 Wawancara dengan Fahma Kusuma Putri. Lihat transkrip 

wawancara nomor 04/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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meningkatkan IPK adalah dengan 

meningkatkan belajar, aktif di kelas, dan tidak 

pernah absen, kehadiran selalu full.”28  

   

Dari paparan pernyataan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa mahasiswa bidikmisi 

menemukan beberapa hambatan dalam 

meningkatkan prestai akademik (IPK). Masing-

masing mahasiswa mempunyai kendala yang 

berdeda. Mulai dari faktor intern seperti malas 

belajar, sering mengerjakan tugas dengan waktu 

yang mepet dan juga faktor ekstern seperti adanya 

kesibukan di dalam organisasi, kurangnya waktu 

luang karena adanya pekerjaan sampingan. Namun, 

mahasiswa bidikmisi tidak cepat menyerah dan 

selalu berusaha untuk mengatasi kendala-kendala 

tersebut. Mereka mempunyai cara-cara tersendiri 

                                                           
28 Wawancara dengan Azhar Kholifah. Lihat transkrip 

wawancara nomor 05/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini.  
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agar IPK mereka bisa naik tiap semesternya. 

Beberapa upaya yang dilakukan adalah membeli 

buku sebanyak-banyaknya yang menunjang 

perkuliahan, sering berkunjung ke perpustakaan, 

aktif masuk kuliah, aktif di kelas, mengumpulkan 

tugas tepat waktu, belajar dengan giat, dan tidak lupa 

memberi semangat dan motivai kepada diri sendiri. 

Rata-rata mahasiswa bidikmisi mempunyai 

IPK tinggi. Hal tersebut tidak lain karena mereka 

memanfaatkan dana bidikmisi untuk keperluan 

kuliah. Apa yang mereka butuhkan dalam 

perkuliahan sudah bisa terpenuhi tanpa berfikir harus 

meminta kepada orang tua ataupun mencari uang 

sendiri. Mereka hidup dengan kesederhanaan, tidak 

menghambur-hamburkan uang bidikmisi untuk hal-

hal yang tidak penting. Mereka juga pandai mengatur 

waktu dan selalu memanfaatkan waktunya sebaik 
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mungkin. Hal ini seperti pernyataan Vivi Vellanita 

Wanda Damayanti M.Pd, selaku dosen pengajar 

mahasiswa bidikmisi: 

“Menurut saya, gaya hidup mereka 

yang standar-standar saja tidak akan 

berdampak banyak terhadap IPK. Gaya hidup 

mahasiswa di sini sangat sederhana. Saya 

tidak melihat anak bidikmisi yang hedone. 

Justru dengan gaya hidup yang sederhana 

mungkin bisa meningkatkan IPK mereka, 

dampaknya adalah ke arah yang positif.”29 

 

Pernyataan tersebut hampir sama dengan 

pernyataan Nadia Lasari, M.Pd selaku dosen 

pengajar mahasiswa bidikmisi. Menurutnya gaya 

hidup yang sederhana menjadikan mereka ke arah 

yang lebih baik. Berikut pernyataanya: 

“Saya melihat gaya hidup mahasiswa 

bidikmisi ke sisi yang lebih positif. Karena 

gaya hidup mereka yang positif, mau hidup 

susah, mau berjuang, dan pantang menyerah 

                                                           
29 Wawancara dengan Vivi Vellanita Wanda Damayanti. Lihat 

transkrip wawancara nomor 07/W/03-05/2019 dalam lampiran laporan 

penelitian ini. 
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justru membuat IPK mereka menjadi lebih 

baik, bukan ke arah yang lebih  buruk.”30 

 

Seperti yang dikatakan juga oleh Saifudin 

Zuhri, bahwa IPK mahasiswa bidikmisi selalu tinggi 

karena gaya hidupnya yang sederhana: 

“Menurut saya gaya hidup anak 

bidikmisi yang sederhana dan tidak neko-neko 

sangat berimbas terhadap IPK. Mereka pandai 

mengatur waktu. Biasanya anak bidikmisi itu 

pengejar akademis, sehingga nilainya selalu 

tinggi. Walaupun ketika saya tanya tidak 

mengaku, tetapi sudah terlihat dari raut 

wajahnya yang selalu semangat.”31 

 

Berdasarkan pengakuan dari mahasiswa 

bidikmisi sendri, mereka mengatakan bahwasannya 

bidikmisi sangat membantu mereka dalam 

meningkatkan IPK, asalkan mereka memanfaatkan 

dana bidikmisi sebaik mungkin dan gaya hidupnya 

                                                           
30 Wawancara dengan Nadia Lasari. Lihat transkrip wawancara 

nomor 08/W/03-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
31 Wawancara dengan Saifudin Zuhri. Lihat transkrip wawancara 

nomor 06/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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hemat serta sederhana. Berikut pernyataan Lisa 

Rahmawati: 

“Dengan gaya hidup yang standar, 

akan membantu meningkatkan IPK. 

Seandainya gaya hidup saya konsumtif dan 

foya-foya pasti lebih memikirkan fashion apa 

yang akan dipakai, gadget apa yang paling 

bagus. Sehingga keperluan kuliah 

terbengkalai. Alhamdulilah IPK saya semester 

4 dan 5 kemarin mengalami kenaikan.”32 

 

Hampir senada dengan yang dikatakan oleh 

Wafa Amalina: 

“Bidikmisi membantu saya 

meningkatkan IPK, karena bisa dibelikan 

buku untuk menunjang perkuliahan. 

Bidikmisi sangat membantu, bisa 

meringankan beban pikiran  biaya kuliah kita 

bisa fokus belajar, pikiran bisa santai. 

Mengikuti organisasi menjadi salah satu 

tempat pembelajaran agar lebi aktif dan 

komunikatif dalam menyampaikan pendapat. 

Untuk IPK selalu naik, terakhir 3,8.”33 

 

                                                           
32 Wawancara dengan Lisa Rahmawati. Lihat transkrip 

wawancara nomor 01/W/30-04/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
33 Wawancara dengan Wafa Amalina. Lihat transkrip wawancara 

nomor 02/W/01-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian ini. 
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Begitu pula seperti yang diungkapkan oleh 

Sasangka Perdana Putra: 

“Bidikimsi sangat membantu dalam 

peningkatan prestasi akademik karena 

tuntutan belajar harus lebih dari yang lain. 

Saya orangnya nggak ngrokok nggak ngopi, 

jadi kan menghemat biaya. Uangnya untuk 

membeli buku, dan saya tidak membuang-

buang waktu. Lebih banyak saya gunakan 

untuk membaca buku di perpustakaan 

sehingga setidaknya dapat membantu 

menaikkan IPK. IPK naik turun, tapi naik dan 

turunnya itu sedikit, IPK terakhir 3,40.”34 

 

Bagi Fahma Kusuma Putri, bidikmisi 

membantu dalam peningkatan IPK: 

“Bidikmisi membantu, karena dengan 

adanya kegiatan seperti itu, bisa kenal banyak 

teman bisa saling berbagi. Saya di organisasi 

Ikmadiksi Aksara sebagai koor evaluasi. 

Sedikit banyak dana bidikmisi menunjang, 

dengan adanya banyak buku bisa menambah 

pengetahuan, dan hobi pergi ke tempat angin-

angin bisa menambah ketenangan. IPK stabil, 

                                                           
34 Wawancara dengan Sasangka Perdana Putra. Lihat transkrip 

wawancara nomor 03/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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sejauh ini selalu naik walaupun sedikit, 

terakhir 3,7.”35 

 

Yang terakhir adalah pernyataan dari Azhar 

Kholifah, menurutnya dengan adanya bidikmisi 

memberikan semangat lebih: 

“Dana bidikmisi membantu 

menyemangati, karena saya sudah dibiayai 

maka harus membuktikan prestasi yang baik, 

jangan sampai mengecewakan. Menurut saya 

sejauh ini gaya hidup tidak terlalu berdampak 

terhadap IPK, walaupun kegiatan saya banyak 

semua ada porsinya sendiri-sendiri tidak 

mencampurkan. Selama 6 semester 

Alhamdulillah IPK selalu naik walaupun 

hanya 2 sampai 3 digit, terakhir 3,65 dan 

terendah 3,45.”36 

 

Jadi, dari beberapa pernyataan di atas 

dapat ditarik kesimpulan bahwa gaya hidup 

mahasiswa bidikmisi yang standart, bahkan 

                                                           
35 Wawancara dengan Fahma Kusuma Putri. Lihat transkrip 

wawancara nomor 04/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
36 Wawancara dengan Azhar Kholifah. Lihat transkrip 

wawancara nomor 05/W/02-05/2019 dalam lampiran laporan penelitian 

ini. 
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sangat sederhana, dan pandai membagi waktu 

untuk kegiatan di dalam perkuliahan maupun 

di luar perkuliahan mempunyai dampak yang 

positif, yaitu dalam peningkatan IPK. 

Berdasarkan data, mahasiswa bidikmisi 

mempunyai IPK yang tinggi di atas standart 

milimal yang ditetapkan. Bagi mereka dengan 

adanya beasiswa bidikmisi sangatlah 

membantu dalam meningkatkan prestasi 

akademik. Semua keperluan penunjang kuliah 

sudah terpenuhi. Selain itu, beasiswa 

bidikmisi memberikan semangat yang lebih 

kepada mahasiswa bidikmisi untuk menjadi 

unggul daripada mahasiswa lain. 
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BAB V 

ANALISIS DATA  

A. Analisis Gaya Hidup Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016 

Di zaman yang modern ini kondisi masyarakat 

semakin maju, teknologi semakin berkembang, 

kehidupan pun turut mengimbangi kemajuan tersebut. 

Perubahan yang terjadi berjalan begitu cepat, secara 

otomatis turut memengaruhi perubahan gaya hidup 

seseorang, tidak terkecuali bagi mahasiswa. Di dalam 

kehidupan kampus tentunya terdapat berbagai macam 

tipe dan latar belakang mahasiswa. Ada yang berasal 

dari kalangan bawah dan ada yang berasal dari kalangan 

atas. Oleh karena itu beragam ekspresi diperankan 

mahasiswa untuk memenuhi gaya hidup.  
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Gaya hidup seseorang dapat diukur dengan 

psikografik. Psikografik sering diartikan sebagai 

pengukuran AIO (Activity, Interest, Opinion), yaitu 

pengukuran kegiatan, minat, dan pendapat konsumen.1  

1. Aktivitas/kegiatan.  

Gaya hidup dapat dilihat dari perilaku yang 

dilakukan oleh individu. Mulai dari kegiatannya 

sehari-hari, organisasi yang diikuti, pekerjaan, 

hiburan, dan kegiatannya di masyarakat. Mahasiswa 

bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo menggunakan waktunya untuk 

kegiatan yang bermanfaat, baik untuk dirinya 

maupun untuk masyarakat. Banyak diantara mereka 

yang mengikuti organisasi di dalam dan di luar 

kampus yang sesuai dengan karakter masing-

                                                           
1Ujang Sumarwan, Perilaku Konsumen Teori dan 

Penerapannya dalam Pemasaran, 45. 
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masing. Bagi mereka berorganisasi merupakan salah 

satu cara untuk menambah pengalaman, tempat 

sharing, dan sebagai ajang bersosialisasi dengan 

masyarakat. Dalam organisasi yang mereka ikuti, 

sering diadakan kegiatan sosial. Selain kuliah 

mereka juga mempunyai kegiatan lain. Ada yang 

menjadi pengajar bimbel, guru mengaji, pemain bola 

voli dalam sebuah tim, pembina pramuka, bahkan 

ada yang bekerja di tempat laundry. Saat libur kuliah 

tiba mereka memanfaatkan waktunya agar tidak ada 

kekosongan, seperti untuk mengerjakan tugas kuliah, 

latihan mengasah skill, mengadakan kegiatan di 

organisasi, bekerja, membantu orang tua, dan jika 

ada kesempatan mereka menyempatkan pergi ke 

tempat wisata untuk melepas penat. 

Hal ini sesuai dengan teori gaya hidup sehat, 

yaitu suatu pilihan sederhana yang sangat tepat untuk 
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kelangsungan hidup yang baik Pola hidup sehat 

merupakan kebiasaan hidup yang berpegang pada 

prinsip menjaga kesehatan. Untuk mencapai 

kebugaran dan kesehatan, seseorang harus mengatur 

makanan, beristirahat secara cukup, dan berolahraga 

teratur.2Dengan demikian mahasiswa bidikmisi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo mempunyai gaya hidup sehat karena 

mampu menyeimbangkan semua kegiatannya dan 

ketika ada ada waktu luang mereka menyempatkan 

untuk wisata sebagai hiburan. 

2. Minat/ketertarikan 

Minat merupakan apa yang seseorang anggap 

menarik untuk meluangkan waktu atau mengeluarkan 

uang. Seperti minat terhadap pakaian, gadget, 

                                                           
2 Suharjana, “Kebiasaan Berperilaku Hidup Sehat dan Nilai-

Nilai  Pendidikan Karakter”, 191. 
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makanan, hiburan, rekreasi, dan pekerjaan.  Apabila 

tidak tahan uji, orang menjadi korban konsumerisme, 

yaitu pandangan atau gaya hidup yang menganggap 

barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan. 

Gaya hidup seperti ini cenderung boros/tidak hemat.  

Mahasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016 

sangat sederhana dan tidak bergaya hidup 

konsumerisme. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka 

berpakaian yang sopan, tidak nganeh-nganeh, tidak 

brended dan bukan yang harga mahal. Bagi mereka 

pakaian bukanlah prioritas, yang penting pantas untuk 

dipakai dan dilihat. Gadget yang mereka gunakan 

bukan yang keluaran baru dan bukan yang harganya 

mahal. Mereka bukanlah orang yang up to date untuk 

urusan gadget. Mahasiswa bidikmisi sebisa mungkin 

meminimalisir penggunaan kuota. Mulai dari 1 
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hingga 4 Gb per bulannya. Jika kuota telah habis, 

mereka memanfaatkan jaringan wifi yang ada, seperti 

milik tetangga maupun yang ada di kampus. Untuk 

minat terhadap  makanan, rata-rata mahasiswa 

bidikmisi lebih memilih makan di rumah, alasannya 

agar lebih sehat dan hemat. Namun, ketika ada di luar 

rumah (kampus) mereka biasa membeli makanan di 

kantin. Jarang di antara mereka yang pergi makan ke 

restaurant maupun ke cafe. Sedangkan minat terhadap 

rekreasi juga tidak terlalu menonjol, rata-rata 

mahasiswa bidikmisi memilih wisata alam yang 

jaraknya terdekat karena dari segi biaya agar lebih 

terjangkau. Mahasiswa bidikmisi berusaha 

menghemat pengeluaran semaksimal mungkin, agar 

dana bidikmisi cukup untuk keperluan kuliah. 

Hal ini sesuai dengan teori gaya hidup 

sederhana, yaitu seseorang dapat dianggap 
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berperilaku hidup sederhana apabila tidak terjebak 

dalam pola hidup konsumerisme yaitu suatu gaya 

hidup yang menganggap bahwa kebahagiaan 

personal dapat dicapai dengan cara mengkonsumsi, 

membeli dan memiliki apapun yang diinginkan 

melebihi batas kebutuhan dasar.3 Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa mahasiswa bidikmisi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo mempunyai gaya hidup sederhana. 

Sejauh ini mahasiswa bidikmisi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

menggunakan uang bidikmisi untuk keperluan yang 

menunjang perkuliahan. Seperti untuk membayar 

UKT, transportasi, membeli buku dan alat tulis, print 

dan fotokopi makalah, membayar kas, praktikum, 

lomba essay dan untuk daftar seminar. Mereka 

                                                           
3 Sukwiyati et all, Ekonomi SMA Kelas X , 168. 
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mengesampingkan barang-barang yang tidak 

menunjang keperluan. Meskipun mahasiswa 

bidikmisi telah mendapatkan dana bidimisi untuk 

biaya hidup, namaun rata-rata dari mereka belajar 

hidup mandiri dengan mempunyai pekerjaan 

sampingan.  

Hal ini sesuai dengan teori gaya hidup hemat, 

yaitu menggunakan sesuatu sesuai dengan keperluan 

tidak berlebih-lebihan, menggunakan harta dengan 

pertimbangan yang matang, tidak hanya berorientasi 

pada masa sekarang, tapi juga punya masa yang akan 

datang, semua perilaku yang dilakukan tidak 

menjadikan keinginan menjadi kebutuhan.4 Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa mahasiswa 

bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

IAIN Ponorogo mempunyai gaya hidup hemat. 

                                                           
4 Ibid. 
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Sedangkan untuk pekerjaan ketika lulus S1, 

mahasiswa bidikmisi lebih berminat bekerja menjadi 

seorang pendidik, karena sesuai dengan jurusan yang 

mereka ambil yakni tarbiyah (pendidikan). Selain itu, 

mereka juga ingin berguna bagi masyarakat 

sekitarnya. Ada yang ingin menciptakan lapangan 

pekerjaan bagi warga atau tetangga sekitar, karena 

masih banyak diantara tetangganya yang menjadi 

TKW bahkan pengangguran. Ada juga ingin menjadi 

penggiat pendidikan, karena di lingkungannya minat 

baca anak kurang jadi saya mendirikan perpustakaan 

di rumahnya. Bahkan ada juga yang ingin nantinya 

bisa menyekolahkan atau membantu anak yang 

kurang mampu untuk bisa melanjutkan 

sekolah/kuliah. 

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan 

bidikmisi yaitu melahirkan lulusan yang mandiri, 
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produktif, dan memiliki kepedulian sosial sehingga 

mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai 

kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.5 Dengan 

demikian mahasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo telah mewujudkan 

tujuan bidikmisi yang diharapkan oleh pemerintah 

terkait. 

3. Opini/pendapat 

Pendapat merupakan suatu pandangan atau 

pendapat pribadi seseorang untuk menjelaskan suatu 

peristiwa atau hal tertentu, baik yang telah terjadi 

maupun yang belum terjadi. Opini-opini yang 

disampaikan oleh mahasiswa bidikmisi sangat luar 

biasa. Mereka memiliki pandangan yang positif 

terhadap masa depannya. Pertama pendapat tentang 

                                                           
5 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Panduan Bidikmisi 

2018 fitur Penerima,. 
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diri sendiri, yaitu mengapa mereka layak menerima 

bidikmisi. Menurut pendapat yang dikemukakan, 

mereka layak karena mereka berasal dari keluarga 

yang kurang mampu dari segi ekonomi. Rata-rata 

pekerjaan orang tua sebagai buruh tani. Di sisi lain 

mereka juga mempunyai prestasi akademik maupun 

non akademik yang lebih unggul jika dibandingkan 

dengan mahasiswa non bidikmisi. 

Hal ini sesuai dengan pengertian bidikmisi, 

yaitu biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak 

mampu secara ekonomi dan memiliki potensi 

akademik baik untuk menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai 

lulus tepat waktu.6 Dengan demikian, beasiswa 

                                                           
6 Ibid. 
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bidikmisi yang diberikan pihak kampus IAIN 

Ponorogo telah tepat sasaran. 

Sebagai seorang mahasiswa yang telah 

dibiayai oleh pemerintah, mahasiswa bidikmisi selalu 

mematuhi segala peraturan yang ada dalam bidikmisi 

maupun peraturan yang ditetapkan oleh pihak 

kampus. Dana bidikmisi yang diberikan mereka 

gunakan untuk keperluan kuliah, sisanya mereka 

tabung untuk keperluan masa depan. Salah satu 

diantaranya ada yang digunakan untuk membeli 

kambing, agar bisa berkembang biak kemudian 

diunakan untuk melanjutkan S2. Menurut mereka 

membudayakan menabung itu sangat penting. 

Dengan adanya bidikmisi akan mengantarkan mereka 

menuju gerbang masa depan yang gemilang, karena 

dengan bidikmisi mereka bisa meanjutkan kuliah. 

Bagi mereka pendidikan itu sangatlah penting, karena 
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pendidikan merupakan sarana untuk menambah 

pengetahuan, menambah wawasan, untuk menjawab 

tantangan kemajuan zaman, untuk bertahan hidup, 

dan untuk merubah segalanya dalam artian merubah 

ke arah yang lebih baik sehingga bisa menjadi insan 

yang berguna bagi agama dan negara. Tentang 

banyaknya lulusan S1 yang masih pengangguran, 

menurut mereka tergantung dari diri sendiri, 

bagaimana seseorang menyikapinya. Pendapat yang 

terakhir terkait seberapa penting keikutsertaan 

seorang mahasiswa dalam berpolitik. Menurutnya 

sebagai seorang mahasiswa sangatlah penting ikut 

dan berpartisipasi dalam politik karena agar 

pemikiran mahasiswa berguna dan juga untuk 

menyampaikan aspirai masyarakat. 

Hal ini sesuai dengan kewajiban mahasiswa 

bidikmisi yaitu menjunjung tinggi negara kesatuan 
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Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila 

dan UUD 1945, memenuhi kontrak kinerja bidikmisi 

dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara, termasuk 

namun tidak terbatas pada kewajiban akademis dan 

administrative, serta berperan aktif dan berkontribusi 

dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.7 

Dengan demikian mahasiswa bidikmisi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo telah 

melaksanakan kewajiban bidikmisi yang telah 

ditetapkan oleh oleh Kementrian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. 

 

 

 

                                                           
7 Ibid. 
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B. Analisis Implikasi Gaya Hidup Mahasiswa Penerima 

Beasiswa Bidikmisi  Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016 

terhadap Prestasi Akademik 

Saat ini sangat sulit menemukan mahasiswa yang 

mampu menyeimbangkan diri sesuai perkembangan 

zaman. Faktanya banyak mahasiswa yang bermental 

konsumerisme, hedonism, plagiarism, dan pemalas. 

Banyak mahasiswa yang bergaya gaya hidup sesuai 

dengan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak lagi 

memikirkan etika dan aturan yang berlaku di 

masyarakat. Namun berdasarkan penelitian yang saya 

lakukan, hal tersebut tidak terjadi pada mahasiswa 

penerima beasiswa bidikmisi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo. 

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa 

mahasiswa bidikmisi mempunyai gaya hidup sehat, 
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hemat, bahkan sangat sederhana. Sebagai seorang 

mahasiswa yang mempunyai banyak tuntutan,  mereka 

pandai membagi waktu untuk kegiatan di dalam 

perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Dari 

keseluruhan gaya hidup yang dimiliki oleh mahasiswa 

bidikmisi memberikan dampak yang positif, yaitu dalam 

peningkatan IPK. Berdasarkan data, mahasiswa 

bidikmisi mempunyai IPK yang tinggi di atas standart 

milimal yang ditetapkan yaitu 3,00. 

Mahasiswa bidikmisi tentu berbeda jika 

dibandingkan dengan mahasiswa non bidikmisi. 

Mahasiswa bidikmisi lebih unggul dalam prestasi 

akademik, non akademik, maupun dari segi skillnya. 

Mereka merupakan anak yang tangguh, berusaha keras, 

tidak gampang menyerah, dan mempunyai semangat 

tinggi dalam menggapai apa yang diinginkan. Mereka 

juga mahasiswa yang selalu aktif di kelas, kehadirannya 
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selalu penuh, rajin mengunjungi perpustakaan untuk 

membaca buku, dan pandai mengatur waktu. Meskipun 

rata-rata mahasiswa bidikmisi mempunyai kegiatan 

yang penuh, mereka bisa membagi waktu antara jadwal 

kuliah, organisasi, ataupun pekerjaan. Bagi mereka 

semua kegiatannya mempunyai porsi masing-masing. 

Hal ini sesuai dengan tujuan bidikmisi yaitu 

meningkatkan akses dan kesempatan belajar di 

perguruan tinggi bagi peserta didik yang tidak mampu 

secara ekonomi namun memiliki prestasi akademik yang 

baik dan meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada 

bidang kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler.8 

Dengan demikian, mahasiswa bidikmsi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo telah 

mewujudkan tujuan bidikmisi yang ditetapkan oleh 

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. 

                                                           
8 Ibid. 
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Di balik keberhasilan kesuksesan prestasi akademik 

(IPK) yang diraih oleh mahasiswa bidikmisi, tentunya 

memerlukan usaha yang keras. Dalam proses usaha 

tersebut, tidak selalu berjalan dengan lancar. Kadang 

terdapat beberapa hambatan yang terjadi, baik faktor dari 

dalam maupun faktor dari luar seorang mahasiswa. 

Masing-masing mahasiswa bidikmisi mempunyai 

kendala yang berdeda. Mulai dari faktor intern seperti 

malas belajar, sering mengerjakan tugas dengan waktu 

yang mepet dan juga faktor ekstern seperti adanya 

kesibukan di dalam organisasi, kurangnya waktu luang 

karena adanya pekerjaan sampingan. Namun, 

mahasiswa bidikmisi tidak cepat menyerah dan selalu 

berusaha untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. 

Mereka mempunyai cara-cara tersendiri agar IPK 

mereka bisa naik tiap semesternya. Beberapa upaya yang 

dilakukan adalah membeli buku sebanyak-banyaknya 
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yang menunjang perkuliahan, sering berkunjung ke 

perpustakaan, aktif masuk kuliah, aktif di kelas, 

mengumpulkan tugas tepat waktu, belajar dengan giat, 

dan tidak lupa memberi semangat dan motivai kepada 

diri sendiri. 

Hal ini sesuai dengan teori bahwa berhasil atau 

tidaknya suatu pembelajaran yang dilakukan siswa dapat 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor intern dan 

faktor ekstern. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh 

Suryabrata bahwa faktor intern terdiri dari dua golongan 

yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Dan faktor 

ekstern terdiri dari dua golongan yaitu faktor sosial dan 

non sosial.9 Yang termasuk faktor intern yaitu  faktor 

fisiologis, diantaranya kesehatan dan cacat tubuh, dan 

faktor psikoligis yaitu kecerdasan (intelegensi), 

perhatian, minat, bakat, kematangan, motivasi, dan 

                                                           
9 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan, 233. 
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kesiapan. Sedangkan yang termasuk faktor ekstern yaitu 

faktor sosial di antaranya lingkunagan keluarga, orang 

tua masyarakat dan tetangga serta teman-teman 

sepermainan dan faktor non sosial yaitu gedung sekolah 

dan letaknya, tempat tinggal seseorang, alat-alat belajar, 

keaadaan cuaca, dan waktu belajar yang digunakan 

pelajar.10 Dengan demikian, mahasiswa bidikmsi 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo 

mampu mengatai segala hambatan dalam meningkatkan 

prestasi. Sehingga IPK mereka tiap semesternya selalu 

mengalami kenaikan. 

Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan 

dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi Republik Indonesia yang memberikan fasilitas 

pembebasan biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. 

Bidikmisi diberikan kepada penerima selama 8 (delapan) 

                                                           
10 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, 153. 
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semester untuk S1 / D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 

(empat) semester untuk  D2, dan 2 (dua) semester untuk 

D1. Besaran subsidi biaya hidup yang diberikan 

serendah-rendahnya Rp650.000,00 per bulan diberikan 

setiap 6 bulan. Adapun pembebasan biaya pendidikan 

mencakup semua biaya yang dibayarkan ke Perguruan 

Tinggi untuk kepentingan pendidikan.Salah satu hak 

yang dimiliki mahasiswa bidikmisi ialah mendapatkan 

akses dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang 

berkualitas. 

Bagi mereka dengan adanya beasiswa bidikmisi 

sangatlah membantu dalam meningkatkan prestasi 

akademik. Karena dengan adanya dana bidikmisi semua 

keperluan penunjang kuliah sudah terpenuhi. Mereka 

tidak lagi memikirkan dana yang dibutukan. Selain itu, 

beasiswa bidikmisi memberikan semangat yang lebih 
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kepada mahasiswa bidikmisi untuk menjadi unggul 

daripada mahasiswa lain.  

Hal ini sesuai dengan tujuan bidikmisi yaitu 

menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon 

mahasiswa lain untuk berkarakter dan selalu 

meningkatkan prestasi.11 Dengan demikian, mahasiswa 

bidikmsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN 

Ponorogo telah mewujudkan tujuan bidikmisi yang 

ditetapkan oleh Kementrian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. 

 

 

 

 

                                                           
11 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Panduan Bidikmisi 

2018 fitur Penerima. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 

judul Gaya Hidup Mahasiswa Penerima Beasiswa 

Bidikmisi (Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin 

Berprestasi) dan Implikasinya terhadap Prestasi 

Akademik (Studi Kasus di Fakultas Tabiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo Angkatan Tahun 2016) dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi Fakultas 

Tarbiyah dan Ilmu keguruan Ponorogo mempunyai 

gaya hidup sehat, hemat, dan sederhana. Hal tersebut 

dibuktikan dengan: a. mahasiswa bidikmisi 

menggunakan waktunya untuk kegiatan yang 

bermanfaat serta mampu mampu menyeimbangkan 

kegiatan-kegiatan tersebut b. mahasiswa bidikmisi 
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menggunakan dana bidikmisi untuk keperluan yang 

menunjang kuliah seperti buku, alat tulis, print dan 

fotokopi makalah, praktik, seminar, serta tugas-tugas 

lainnya c. mahasiswa bidikmisi berpenampilan 

sederhana, pakaiannya sopan dan tidak branded, 

tidak menggunakan gadget keluaran terbaru, dan 

lebih memilih makan di rumah. 

2. Dari keseluruhan gaya hidup yang dimiliki oleh 

mahasiswa bidikmisi yaitu gaya hidup sehat, hemat, 

dan sederhana memberikan dampak yang positif 

yaitu dalam peningkatan IPK. Berdasarkan data, 

mahasiswa bidikmisi mempunyai IPK yang tinggi di 

atas standart milimal yang ditetapkan yaitu 3,00. 

Mahasiswa bidikmsi mampu mengatai segala 

hambatan dalam meningkatkan prestasi. Sehingga 

IPK mereka tiap semesternya selalu mengalami 

kenaikan. Bagi mereka dengan adanya beasiswa 
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bidikmisi sangatlah membantu dalam meningkatkan 

prestasi akademik. 

 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas 

penulis memberikan saran: 

1. Kepada mahasiswa bidikmisi untuk lebih 

menyeimbangkan antara  kegiatan kampus dan 

kegiatan di luar kampus, memanfaatkan dana 

bidikmisi yang telah diberikan oleh pemerintah untuk 

menunjang perkuliahan, dan agar lebih giat dalam 

belajar untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik, 

baik prestasi akademik maupun non akademik.. 

2. Kepada pihak kampus untuk selanjutnya perlu 

mengadakan program-program yang bisa menunjang 

prestasi baik akademiik maupun non akademik 
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khusus bagi mahasiswa bidikmisi agar tercipta 

lulusan yang berkualitas 

3. Kepada mahasiswa non bidikmisi kiranya menjadikan 

mahasiswa bidikmisi sebagai teladan dalam bidang 

gaya hidupnya yang sehat, hemat, dan sederhana, segi 

prestasi akademiknya yang tinggi, serta ketangguhan 

dan usaha kerasnya dalam menggapai cita-cita. 
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