
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan dibahas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sesuai dengan masalah 

dan persoalan penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Bagian pertama 

menyajikan tentang profil responden, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan hasil 

penelitian untuk mengkaji indikator Biaya Pendidikan Mahasiswa FKIP Angkatan 2013 pada 

semester II tahun Ajaran 2016/2017. 

4.1 Profil Responden 

 Berikut menyajikan penjelasan mengenai profil responden mahasiswa FKIP berdasarkan 

progdi, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, jumlah SKS dan tempat tinggal. 

4.1.1 Profil Responden Berdasarkan Progdi 

 Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan program studi mahasiswa 

angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga Tahun 2016/2017. 

Tabel 4.1 

Profil Responden Berdasarkan Progdi 

Progdi (FKIP) Jumlah Persentase 

Bimbingan Konseling 11 14.10% 

Paud 4 5.13% 

Pendidikan Ekonomi 5 6.41% 

Pendidikan Matematika 11 14.10% 

Pendidikan Sejarah 3 3.85% 

PGSD 43 55.13% 

PPKN 1 1.28% 

Total 78 100.00% 

  Berdasarkan data jumlah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang masih aktif pada semester II tahun 2016/2017 

dan setelah diambil sampel dengan menggunakan jumlah sampel sebesar 15 %, maka diperoleh 

responden sebanyak 78 responden yang terdiri dari bimbingan konseling 11 responden, 

pendidikan PAUD sebesar 4 responden, pendidikan ekonomi sebanyak 5 responden, pendidikan 



matematika sebanyak 11 responden, pendidikan sejarah sebanyak 3 responden, PGSD sebanyak 

43 responden dan PPKN sebanyak 1 responden. Pendidikan PGSD merupakan jumlah responden 

yang terbanyak, karena jumlah mahasiswa PGSD yang aktif pada Tahun 2016/2017. 

 

4.1.2 Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan jenis kelamin mahaiswa angkatan 

2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga Tahun 2016/2017. 

Tabel 4.2 

Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Persentase 

Laki-laki 16 20.51% 

Perempuan 62 79.49% 

Total 78 100.00% 

  

 Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, dari 78 responden mahasiswa Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga yang 

menjadi sampel, sebagian besar berjenis kelamin perempuan sebanyak 62 orang atau 

sebesar 79,49 % dan berjenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 16 orang atau sebesar 20,51 

% 

  



4.1.3 Profil Responden Berdasarkan Jumlah SKS 

 Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan jumlah SKS yang diambil oleh 

mahasiswa angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2016/2017 

Tabel 4.4 

Profil Responden Berdasarkan Jumlah SKS yang Diambil  

Jumlah SKS Jumlah Persentase 

4 - 8 sks 43 55.13% 

9 - 12 sks 30 38.46% 

13 - 16 sks 4 5.13% 

> 16 sks 1 1.28% 

Total 78 100.00% 

  

Tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa, sebagian besar jumlah SKS yang diambil oleh 

mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya 

Wacana Salatiga angkatan 2013 pada semester II tahun 2016/2017 adalah 4 – 8 SKS 

sebesar 55,13 % (43 orang), jumlah SKS sebanyak 9 – 12 SKS sebesar 38,46 %, jumlah 

SKS 13 – 16 SKS sebesar 5,13 % dan yang mengambil dari 16 SKS dalam hal ini adalah 

17 SKS sebesar 1,28 % (1 orang). 

 

4.1.4 Profil Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

 Tabel berikut menyajikan profil responden berdasarkan tempat tinggal mahasiswa angkatan 

2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga Tahun 2016/2017. 

Tabel 4.5 

Profil Responden Berdasarkan Tempat Tinggal 

Tempat Tinggal Jumlah Persentase 

Kos 25 32.05% 

Orang Tua 53 67.95% 

Total 78 100.00% 

 



 Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa, dari 78 responden sebagian besar tinggal di rumah orang 

tua sebesar 67,95 % dan hanya 32,05 % yang tinggal di kos. 

 

4.2 Biaya Langsung dan Biaya Tidak Langsung 

4.2.1 Biaya Pendidikan Langsung 

Dalam penelitian ini yang dimaksud biaya langsung adalah biaya pokok yang 

dibayarkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga kepada pihak universitas untuk bisa mengikuti proses pendidikan 

selama semester II tahun 2016/2017, misalnya biaya SKS, BPP, dan biaya kemahasiswaan. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Supriadi (2004:4) menyatakan biaya 

langsung (direct cost) adalah segala pengeluaran yang secara langsung menunjang 

penyelenggaraan pendidikan”. 

Tabel 4.6 

Total Biaya Pendidikan Langsung  

Biaya Pendidikan 

Langsung 

Jumlah Biaya 

Selama Semester 

(Rp) 

Minimal 

(Rp) 

Maksimal 

(Rp) 

Biaya SKS Rp. 74.140.000 Rp. 440.000 Rp. 1.870.000 

Biaya BPP Rp. 35.100.000 Rp. 450.000 

Biaya 

Kemahasiswaan Rp. 25.350.000 
Rp. 325.000 

Total Biaya Rp. 134.590.000 Rp. 1.215.000 Rp. 2.355.000 

 

Berdasarkan biaya pendidikan langsung  selama semester II tahun 2016/2017 berdasarkan 

total biaya langsung dari 78 responden sebesar 134.590.000,00 dengan biaya minimal sebesar 

Rp1.215.000,00 dan biaya maksimal sebesar Rp. 2.355.000,00. Sementara itu biaya SKS selama 

semester II tahun 2016/2017 sebesar Rp. 74.140.000,00 dengan biaya minimal sebesar 

Rp.440.000,00 dikarenakan terdapat beberapa mahasiswa pada semester II Tahun 2016/2017 

hanya mengambil skripsi sebesar 4 SKS sedangkan biaya SKS maksimal sebesar Rp. 

1.870.000,00 dikarenakan terdapat mahasiswa yang masih mengambil mata kuliah dan 

mengambil skripsi dengan total 17 SKS pada semester II Tahun 2016/2017. Biaya BPP sebesar 



35.100.000,00 dengan tidak terdapat biaya minimal dan maksimal karena biaya per mahasiswa 

sama yaitu sebesar Rp. 450.000,00 dan biaya kemahasiswaan selama satu semester sebesar Rp. 

25.350.000,00 dengan tidak terdapat biaya minimal dan maksimal karena biaya per mahasiswa 

sama yaitu sebesar Rp. 325.000,00 . Dari ketiga biaya pendidikan langsung yang dikeluarkan 

mahasiswa selama semester II tahun 2016/2017 yang paling besar adalah biaya SKS sebesar Rp. 

74.150.000,00, hal ini wajar karena biaya SKS merupakan biaya yang dikeluarkan untuk 

matakuliah yang diambil dalam satu semester. Biaya SKS ini setiap progdi FKIP UKSW dalam 

satu semester adalah sama yaitu Rp.110.000,00 per SKS. Biaya SKS merupakan biaya paling 

tinggi hal ini karena rata-rata mahasiswa mengambil mata kuliah sebanyak 4-17 SKS selama 

semester II tahun 2016/2017. Sementara itu biaya BPP merupakan biaya tertinggi kedua setelah 

biaya SKS. Mahasiswa dibebankan selama satu semester membayar BPP sebesar Rp. 450.000,00 

dan biaya kemahasiswaan setiap mahasiswa dalam satu semester dibebankan sebesar Rp. 

325.000,00. 

 

4.2.2 Biaya Pendidikan Tidak Langsung 

  Biaya pendidikan tidak langsung dalam penelitian ini merupakan biaya bulanan yang 

diperoleh oleh mahasiswa dari orang tua yang dirinci berdasarkan biaya kos, biaya untuk 

makan dan minum, biaya untuk pembelian pulsa/internet, biaya transport (bensin, ojek, 

angkot,bus), biaya pembelian alat tulis, dan biaya pembelian laptop/PC. 

Tabel 4.7 

Total Biaya Pendidikan Tidak Langsung  

Biaya Pendidikan Tidak 

Langsung 

Jumlah Biaya 

Selama Semester 

(Rp) 

Minimal 

(Rp) 

Maksimal 

(Rp) 

Biaya Kos Rp. 33.460.000 Rp. 1.000.000 Rp.1.800.000 

Biaya Makan dan Minum Rp. 60.280.000 Rp. 1.800.000 Rp. 3.200.000 

Biaya Pulsa/internet Rp. 23.680.000 Rp. 120.000 Rp. 480.000 

Biaya transport Rp. 45.320.000 Rp. 200.000 Rp. 1.000.000 

Biaya alat tulis dan fotocopy Rp. 816.000 Rp. 40.000 Rp. 120.000 

 Jumlah Biaya Rp. 163.556.000 Rp. 3.160.000 Rp. 6.600.000 



 

 

Selain biaya langsung yang telah dijelaskan sebelumnya, juga terdapat biaya di luar 

pungutan kampus yang dikeluarkan oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga selama mengikuti proses pendidikan selama 

semester II tahun 2016/2017 Menurut Anwar (dalam Supriadi, 2004:4), “biaya tidak langsung 

adalah pengeluaran yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan tetapi 

memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, misalnya biaya hidup siswa, biaya 

transportasi ke sekolah, biaya jajan dan biaya kesehatan.  

Biaya tidak langsung dalam penelitian ini adalah biaya yang dikeluarkan mahasiswa (di 

luar pungutan kampus) yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan. Biaya tidak 

langsung terdiri dari biaya kos, biaya makan dan minum, biaya pulsa/internet, biaya transport, 

biaya alat tulis dan fotocopy dan pembelian biaya laptop dalam satu semester, tetapi dalam 

penelitian ini peneliti tidak memasukkan biaya kesehatan karena mahasiswa FKIP UKSW sudah 

mendapatkan fasilitas untuk biaya pengobatan gratis di Poliklinik UKSW Salatiga. 

Selama mengikuti proses pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga,mahasiswa melakukan kegiatan belanja dan konsumsi 

untuk memenuhi kebutuhannya dalam periode waktu tertentu. Misalnya, untuk dapat mengikuti 

perkuliahan dengan lancar mahasiswa harus menjaga kesehatannya dengan istirahat yang cukup, 

makan makanan yang bergizi, sehingga kondisi fisik dan mental mahasiswa mampu untuk 

mencerna ilmu/materi yang diajarkan dosen dalam perkuliahan, untuk biaya makan dan minum 

keseluruhan mahasiswa dalam penelitian ini yaitu sebesar Rp. 60.280.000 dengan biaya minimal 

per mahasiswa sebesar Rp. 1.800.000 dan biaya maksimal per mahasiswa sebesar Rp. 3.200.000 

dalam satu semester. Agar bisa melakukan istirahat yang cukup mahasiswa membutuhkan tempat 

tinggal/kost yang memadai. Jadi, mahasiswa melakukan pengeluaran biaya untuk menyewa 

kamar kost. Untuk biaya sewa kamar kos keseluruhan mahasiswa dalam penelitian ini yaitu 

sebesar Rp. 33.460.000 dengan biaya minimal sebesar Rp. 1.000.000  dalam satu semester dan 

biaya maksimal sebesar Rp. 1.800.000 dalam satu semester. Untuk melakukan komunikasi atau 

malakukan akses internet untuk keperluan tugas atau jejaring sosial mahasiswa membutuhkan 

pulsa atau kuota internet untuk mengaksesnya, dalam penelitian ini biaya yang diperlukan untuk 

pembelian pulsa atau kuota internet untuk keseluruhan mahasiswa yaitu sebesar Rp. 23.680.000 



dengan biaya minimal per mahasiswa sebesar Rp. 120.000 dalam satu semester dengan biaya 

maksimal per mahasiswa sebesar Rp. 480.000 dalam satu semester. Untuk menuju ke kampus 

mahasiswa memerlukan alat transportasi dengan menggunakan kendaraan bermotor, angkutan 

umum, atau bus, dalam penelitian ini biaya transport untuk keseluruhan mahasiswa sebesar Rp. 

45.320.000 dengan biaya minimal per mahasiswa sebesar Rp. 200.000 dalam satu semester dan 

biaya maksimal per mahasiswa sebesar Rp. 1.000.000 dalam satu semester. Untuk kegiatan 

perkuliahan mahasiswa membutuhkan alat tulis dan terkadang harus mengelurkan biaya tak 

terduga saat perkuliahan seperti biaya fotocopy atau print, dalam penelitian ini biaya alat tulis 

dan fotocopy untuk keseluruhan mahasiswa sebesar Rp. 816.000 dengan biaya minimal per 

mahasiswa sebesar Rp. 40.000 dalam satu semester dan biaya maksimal per mahasiswa sebesar 

Rp. 120.000 dalam satu semester.  

Pengeluaran biaya mahasiswa untuk hal-hal seperti ini tidaklah sedikit, bahkan bisa 

melebihi biaya BPP yang dibayarkan ke kampus. Sehingga jika ditotal semua biaya tidak 

langsung keseluruhan mahasiswa sebesar Rp. 163.556.000 dengan biaya minimal per mahasiswa 

sebesar Rp. 3.160.000 dan biaya maksimal per mahasiswa sebesar Rp. 6.600.000 dalam satu 

semester. Sesuai dengan pernyataan Supriadi (2004:27) “Sebagian besar biaya pendidikan yang 

memungkinkan siswa tetap berada di sekolah ditanggung oleh keluarga siswa yang digunakan 

untuk membiayai berbagai komponen kegiatan pendidikan. 

 

4.2.3 Perbandingan Biaya Pendidikan Langsung dan Tidak Langsung 

Dapat dijelaskan bahwa biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan tidak 

langsung.Biaya tidak langsung jauh lebih tinggi daripada biaya langsung. Rata-rata 

persentase proporsi biaya tidak langsung sebesar 54,85% sedangkan biaya langsung sebesar 

45,15%, dari hasil tersebut terdapat perbandingan biaya tidak langsung lebih tinggi dari 

biaya langsung sebesar 9,7%. Hal ini dikarenakan biaya tidak langsung memiliki jenis 

biaya yang lebih banyak daripada biaya langsung. Dan mayoritas biaya tidak langsung 

memiliki sifat pengeluaran yang rutin dan berintensitas lebih tinggi daripada biaya 

langsung, misalnya dalam 1 tahun pengeluaran biaya makan/minum/jajan memiliki nilai 

lebih besar daripada biaya SPP/BPP. 

Hal ini dikarenakan biaya makan/minum/jajan merupakan pengeluaran rutin setiap 

hari sedangkan pengeluaran biaya SPP/BPP hanya dilakukan setiap 4 (empat) bulan 



sekali.Meskipun nilai tiap sekali pengeluaran lebih besar biaya SPP/BPP, namun jika 

diakumulasikan dalam 1 tahun biaya tidak langsung memiliki nilai lebih tinggi daripada 

biaya langsung.  Hasil penelitian ini mendukung penelitian Budiman (2012), yang 

menemukan bahwa persentase proporsi biaya pendidikan mahasiswa UM yaitu biaya 

langsung sebesar 21,45% dan biaya tidak langsung sebesar 78,55%.Hal ini dapat 

digambarkan dengan tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 

Perbandingan Biaya Pendidikan Langsung dan Tidak Langsung Keseluruhan 

Biaya Pendidikan Biaya (Rp) rata-rata (Rp) Prosentase Selisih 

Biaya Langsung Rp. 134.590.000 Rp. 1.725.513 
45,15% 

9,7% Biaya Tidak Langsung Rp. 163.556.000 

 

Rp. 2.096.871 

 

54,85% 

 

  



 


