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 Penelitian yang dilakukan ini mengambil tema tentang masalah 
sosial, yang dibatasi dalam   ruang lingkup kampus Universitas Negeri 
Semarang kampus Sekaran Gunung Pati. Kemiskinan adalah fakta sosial 
yang akan selalu ada. Walaupun batasan kemiskinan relatif dan selalu 
berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, bangsa atau daerah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan  perilaku mahasiswa dari 
keluarga miskin  dalam  pemenuhan kebutuhan dan pada saat interaksi di 
kampus.  
 Untuk lokasi penelitian ini sengaja mengambil tempat di kampus 
Universitas Negeri Semarang (UNNES) kampus Sekaran Gunung Pati. 
Subyek yang menjadi penelitian ini adalah sebagian mahasiswa  dari 
keluarga miskin yang berada di beberapa fakultas di  kampus UNNES 
yang dipilih berdasar pada kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan 
yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Metode yang 
digunakan yang pertama adalah dengan wawancara. Selain itu, metode 
observasi dan dokumentasi menjadi pilihan selanjutnya dalam melengkapi 
metode penelitian ini. 
 Hasil temuan dilapangan menyebutkan bahwa mahasiswa dari 
keluarga miskin ternyata menggantungkan uang kiriman dari orang tua 
dan ada yang   tidak menggantungkan pada orang tua. Untuk menutupi 
kekurangan keuangan  mahasiswa dari keluarga miskin sebagian bekerja 
dan ada pula yang mengandalkan beasiswa serta kiriman dari saudara. 
Mereka mengatur keuangan sesuai dengan skala prioritas yang 
diperlukan. Mahasiswa miskin melakukan komunikasi dengan mahasiswa 
lain sehingga mereka diterima di kampus. Untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan mereka membagi waktu senggang agar  bermanfaat, 
memupuk kepercayaan diri, aktualisasi diri, aktif menjawab saat ada 
pertanyaan, menghemat biaya sesuai dengan skala prioritas dan 
memperhatikan pendidikan untuk jaminan di hari tua,. Dalam hal 
pemenuhan kebutuhan belajar mereka melakukan tugas kuliah dengan 
profesional, meningkatkan pelatihan untuk pengambangan diri, 
berolahraga untuk memelihara kesegaran jasmani, mengikuti kegiatan 
agama di kampus untuk meningkatkan pemehaman perluasan wawasan 
keagamaan, bekerja untuk menutupi kekurangan di sela-sela kuliah, 
belajar dengan giat dan beberapa aktifitas lainnya. Mereka juga belajar 
secara efektif, berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya. 
  
 


