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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pemberian 
beasiswa bidik misi ditinjau dari (1) mekanisme pemberian beasiswa bidik misi di 
Universitas Negeri Yogyakarta, (2) ketepatan sasaran dari sisi latar belakang 
ekonomi mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, (3) ketepatan sasaran dari 

sisi prestasi belajar mahasiswa ketika di sekolah lanjutan menengah atas, (4) 
ketepatan waktu pemberian beasiswa, (5) mengetahui kebijakan yang ditempuh 
pimpinan universitas dalam rangka implementasi beasiswa bidik misi, dan (6) 

kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan penyelenggaraan beasiswa bidik 
misi dan cara solusinya. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dengan subyek penelitian 

seluruh mahasiswa penerima beasiswa bidik misi di Universitas Negeri 
Yogyakarta tahun 2010, unsur pengelola, dan unsur pimpinan sebagai 
penanggungjawab kegiatan. Data penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan tiga instrument, yaitu instrument untuk mahasiswa penerima 
beasiswa, pengelola, dan pimpinan. Analisis data menggunakan teknik deskriptif.  

Hasil penelitian menunjukkan (1) mekanismenya adalah, calon mahasiswa 

mengajukan permohonan melalui sekolah,  seleksi  oleh pengelola beasiswa 
UNY. Hasil seleksi dikirim ke Dikti untuk diumumkan secara nasional, (2)  
pemberian beasiswa berdasarkan tingkat ekonomi orang tua sudah tepat 
sasaran, dengan penghasilan orang tua dibawah 1 juta rupian (<Rp 1.000.000,), 

(3) prestasi mahasiswa penerima beasiswa ketika di sekolah menengah terdapat 
353 orang (94 %) berada pada rangking 25 %, dan 10 0rang (3%) berada pada 
rangking antara 25 % sd 50 %, serta 10 orang (3 %) berada pada rangking 

diatas 50 %, (4) beasiswa bidik misi disalurkan tepat waktu, dan dikirim 
langsung ke rekening masing-masing melalui Bank BNI, (5) penggunaan 
beasiswa untuk beaya hidup 60 %, 30,98 % untuk membayar SPP, 1,03 % 

untuk beaya seleksi, 5,50 % untuk pelatihan soft skill, dan 2,5 % untuk lain-lain 
(KKN, PPL, Yudicium, semester pendek), (6) kendala-kendala yang dialami dalam 
pelaksanaan beasiswa bidik misi antara lain (a) data yang disampaikan oleh 

penerima beasiswa kurang akurat, (b) pilihan program studi pada dua perguruan 
tinggi yang berbeda dapat mengakibatkan seorang peserta diterima di dua 
perguruan tinggi yang berbeda, (c) adanya penerima beasiswa bidik misi yang 

kurang tepat sasaran, karena mereka berasal dari keluarga yang kecukupan, 
mereka berasal dari keluarga yang tergolong mampu, (d)  program studi yang 
dipilih oleh calon mahasiwa tidak sesuai dengan kuota yang disediakan oleh 
program studi. Dijumpai program studi tertentu pendaftarnya cukup banyak 

tetapi kuotanya terbatas, sebaliknya program studi kuotanya banyak tetapi 
peminatnya sedikit.  


