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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penghapusan sistem uang pangkal oleh
pihak Direktorat Pendidikan Tinggi dan mulai di tetapkannya sistem uang kuliah
tunggal terkait dengan peraturan Dikti No.55 Tahun 2013di seluruh Perguruan Tinggi
Negeri di Indonesia, termasuk diberlakukannya di Universitas Negeri Padang.
Kuruangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak universitas kepada orang tua
mahasiswa baru menimbulkan berbagai macam respon atau tanggapan yang diberikan
oleh orang tua terkait dengan penerapan sistem uang kuliah tunggal pada tahun
akademik 2013/2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon atau
tanggapan orang tua yang dilihat dari tiga komponen yaitu respon kognitif, respon
afektif dan respon konatif.
Penelitian ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis
penelitian deskriptif ini adalah metode penelitian yang berguna untuk
menggambarkan atau memberikan pencandaraan (deskripsi) tentang keadaan
responden secara apa adanya di lapangan. Populasi dalam penelitian ini adalah orang
tua mahasiswa baru tahun akademik 2013/2014 yang berdomisili di Kota Padang
yang berjumlah 1105 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
random sampling. Jumlah orang tua yang menjadi sampel dalam penelitian ini
berjumlah 92 orang. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
berbentuk kuesioner atau angket. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik persentase.
Dari hasil temuan penelitian mengungkapkan bahwa respon orang tua
terhadap penerapan sistem UKT di Universitas Negeri Padang dilihat dari respon
kognitif menunjukkann hasil yang positif, jika dilihat dari respon afektif orang tua
terhadap penerapan sistem UKT di Universitas Negeri Padang menunjukkan hasil
yang cenderung positif, sementara itu hasil deskripsi data pada respon konatif juga
menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan
bahwa respon orang tua terhadap penerapan sistem UKT ini orang tua sudah bisa
menerima dan memahami informasi ini. Tetapi orang tua masih terlihat kesulitan
dalam menentukan sikap mereka terkait dengan penetapan uang kuliah tunggal ini.
Suka tidak suka mereka harus tetap membayar biaya per semester anak mereka.
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