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LAMPIRAN 

 

1. Hasil Observasi 

 

       Fakultas Hukum dan Komunikasi merupakan salah satu dari beberapa 

fakultas yang ada di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, fakultas 

Hukum sudah ada cukup lama yaitu sejak tahun 1982 sedangkan progdi ilmu 

Komunikasi merupakan progdi baru yang ada sejak tahun 2013. Staf 

Adminitrasi atau karyawan tata usaha yang bekerja di Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata berjumlah 5 orang. Berikut 

ini adalah hasil observasi mengenai 5 orang karyawan tata usaha yang 

dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017, pada pukul 9.30 s.d 13.30. 

 

  a. Responden 1 

Secara umum         :   Penampilan responden 1 terlihat rapi dan bersih, meja 

kerja responden 1 terlihat tertata rapi. 

Lingkungan sekitar : Lingkungan sekitar adalah pandangan-pandangan 

menurut rekan kerja responden, atasan responden 

dan mahasiswa. Menurut lingkugan sekitar 

responden 1 adalah seseorang yang sangat teliti, 

sopan, jarang berbicara, dan fokus pada satu hal jika 

sudah selesai baru bisa menyelesaikan pekerjaan 

yang lain. 
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  b. Responden 2 

Secara umum             :     Penampilan responden 2 terlihat rapi, bersih, meja 

kerja responden 2 terlihat sedikit berantakan. 

Lingkungan sekitar : Merupakan pandangan dari orang lain seperti 

mahasiswa, atasan responden dan rekan kerja 

responden yang berada di sekitar lingkungan kerja 

responden. Menurut lingkungan sekitar responden 2 

adalah seseorang mudah bergaul, cukup teliti, baik 

dan nyaman untuk diajak berbicara. 

  c. Responden 3  

Secara umum               :   Penampilan responden 3 terlihat rapi, bersih, meja 

kerja responden 3 terlihat  cukup rapi. 

Lingkungan sekitar : Lingkungan sekitar adalah pandangan–pandangan 

menurut rekan kerja responden, atasan responden, 

dan mahasiswa. Menurut lingkungan kerja 

responden 3 adalah seseorang yang suka membantu 

orang lain, sabar, kurang teliti, dan sopan.   

  d. Responden 4 

Secara umum         :   Penampilan responden 4 terlihat rapi, bersih, dan meja 

kerja responden 4 terlihat sangat rapi. 

Lingkungan sekitar : Lingkungan sekitar adalah pandangan-pandangan 

menurut rekan kerja responden, atasan responden, 

dan mahasiswa. Menurut lingkungan kerja 
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responden 4 adalah seseorang yang hangat, sangat 

tenang, nyaman untuk diajak berbicara dan sopan. 

  e. Responden 5 

Secara umum         : Penampilan responden 5 terlihat rapi, bersih dan meja 

kerja responden 5 terlihat cukup tertata rapi 

Lingkungan sekitar : Merupakan pandangan-pandangan dari orang lain 

seperti mahasiswa, atasan responden, rekan kerja 

responden yang berada di sekitar lingkungan kerja 

responden. Menurut lingkungan di sekitar responden 

responden 5 adalah seseorang yang suka membantu 

orang lain, ramah dengan mahasiswa, sabar, kurang 

teliti, pelupa, dan seseorang yang pendiam. 
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2. WAWANCARA 

 

Responden 1 

15-06-2017 

 

Pewawancara : “Permisi Bu, boleh minta waktunya sebentar  ?” 

Responden 1 : “Untuk apa ya mbak ?” 

Pewawancara : “Untuk wawancara bu” 

Responden 1 : “Oh gitu, iya enggak papa langsung aja” 

Pewawancara : “Ibu sudah bekerja di Unika berapa lama ya bu ?” 

Responden 1 : “17 tahun” 

Pewawancara : “Kalau boleh tau, dulu tingkat pendidikan terakhir apa Bu ? 

Responden : “saya dulu D3” 

Pewawancara : “Sebelum bekerja di FHK, Ibu sebelumnya bekerja dimana ?” 

Responden 1 : “Sebelum disini saya di FEB, terus di pasca sarjana. Kalau di FEB 

dulu  saya di perpajakan sama di manajemen” 

Pewawancara : “Kalau boleh tau dipindah ke FHK kenapa ya bu ?” 

Responden 1 : “Pindah disini karena itukan ada promosi gitu jadi, terus akhirnya 

kebetulan lolos seleksi terus akhirnya ditempatkan disini. Jadi 

kebetulan kan, waktu itu posisinya Pak Nardi waktu itukan 

memang pensiun otomatis kan harus ada yang menggantikan, lah 

terus untuk penggantian itu dari universitas diadakan proses 

seleksi untuk mengisi ke K.TU itu dan akhirnya saya lolos seleksi 

itu. 
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Pewawancara : “Seleksinya bagaimana bu ?” 

Responden 1 : “Ya kalau untuk seleksi ya psikotes aja, menurut aku sih lebih 

sekedar melihatt karakter aja terus habis itu ketelitian gitu. Terus, 

kalau saya lihat juga ketangguhan untuk menghadapi stres atau 

kalau ada tekanan tugas gitu aja sih” 

Pewawancara : “Kalau tes nya bagaimana bu ?” 

Responden 1 : “Ya di beri gambar-gambar gitu” 

Pewawancara : “Ibu bekerja yang di FHK sudah berapa lama bu ?” 

Responden 1 : “Kalau di FHK ini saya mulai dari April, sebenarnya Februari 

sudah ditempatkan disini tapi waktu itu masih masa-masa 

magang, yang di K.TU nya udah dari bulan Maret. Kalau 

magangnya hanya 2 minggu aja 

Pewawancara : “Perbedaan pekerjaan disini dan yang sebelumnya apa Bu ?” 

Responden 1 : “Kalau untuk sistem kerjanya sih sebenarnya sih model kerjanya 

hampir sama ya hanya saja pembagian tugas itu, yang memang 

sepertinya lebih diperbaiki lagi, ditata lagi. Kalau saya di FEB di 

sekretariat program studi manajemen udah jelas sih ya untuk 

penanganan studi terkait dengan perkembangan program studi 

dan kinerjanya program studi gitu. Kalau yang terkait dengan 

kemahasiswaan kan udah ada sendiri, masalah skripsi juga udah 

ada sendiri tapi kalau saya lebih mengurus ke misal keperluan 

dosen, ka.progdi, sekretaris program studi semacem itu” 

Pewawancara : “Ketika dipindah ke FHK apa ada kesulitan yang dialami bu ?” 

Responden 1 : “Kalau untuk kesulitan sebenarnya sih enggak, cuma yaitu karena 

mungkin pembagian tugas disini yang masih kalau saya melihat 

kayaknya perlu perbaikan dan yang namanya perbaikan kan saya 
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enggak bisa menentukan sendiri dan itu membutuhkan 

persetujuan yang lain.” 

Pewawancara : Kalau menurut Ibu apakah pekerjaan yang sekarrang sudah sesuai 

dengan karakter Ibu ? 

Responden 1 : “Hmm, kalau itu sih sesuai saja mbak, kan ya dimana kita 

ditempatkan harus bisa menyesuaikan diri toh ya saya disini juga 

baru beberapa bulan kok.” 
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Responden 2 

23-02-2017 

 

Pewawancara : “Siang Pak, boleh minta waktunya sebentar ?” 

Responden 2  : “Kamu yang tadi wawancara Pak Nardi ya, ada apa ?kok mau 

wawancara saya ? 

Pewawancara : “Iya Pak wawancara buat penelitian skripsi” 

Responden 2  : “Jadi gimana nak ?” 

Pewawancara : “Pak Bowo bekerja disini sudah berapa lama ya Pak ?” 

Responden 2  : “Saya dari sebelum kamu lahir, mungkin papa mama kamu juga 

belum ketemu, yah dari tahun 1993” 

Pewawancara : “Apa Bapak merasa pekerjaan ini sesuai dengan karakter Bapak ?” 

Responden 2  : “Duh, ya sayakan kerja sudah cukup lama ya harus sesuailah, kan 

ini semua proses dari awal ya agak susah sih tapi lama-lama bisa 

menyesuaikkan. Hidup ini semua proses mbak. Kamu skripsi 

tentang apa mbak ?” 

Pewawancara : “Tentang kesesuaian antara karakter individu dengan karakter 

pekerjaan Pak, kalau boleh tau dulu Bapak tingkat pendidikan nya 

apa Pak ? 

Responden 2  : “Saya dulu SMA tapi dulu juga ikut PasPal.” 

Pewawancara : “PasPal itu apa ya Pak ?” 

Responden 2  : “Ya kaya di alam bebas gitu mbak, saya orangnya suka dengan  

tantangan, suka sekali, jadi saya suka coba apa aja, apa aja saya 

cobain, saya suka belajar ilmu pengetahuan tapi karena faktor 
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biaya ndak bisa kuliah. Saya bersaudara ada sembilan orang, saya 

anak ke3 dan kedua kakak perempuan saya sudah menikah jadi 

saya harus bantu keluarga. Di keluarga saya, saya itu ini anak 

yang palinglah, paling pintar..hahaha” 

Pewawancara : “Anak Bapak kuliah dimana ?” 

Responden 2  : “Sama kaya kamu mbak tapi anakku dulu di akuntasi udah lulus 

tahun 2009” 

Pewawancara : “Sebelum bekerja disini, dulu Bapak pernah bekerja dimana ?” 

Responden 2  : “Saya dulu kerja proyek, gajinya besar kalau jaman itu. Cuma saya 

pas itu mikir panjang kalau gaji besar tapi jarang dapat proyek 

rugi, jadi saya pekerjaan lain yang stabil. Walaupun kerja disini 

gajinya ga seberapa mbak dulu nya dari pada di proyek itu, tapi 

kan buat kebutuhan keluarga kita harus bisa mencukupi jadi cari 

pekerjaan yang stabil.” 

Pewawancara : “Di proyek itu Bapak kerjanya sebagai apa ya Pak ?” 

Responden 2  : “Dulu saya punya beberapa anak buah itu saya yang ngatur seperti 

mandor tapi bukan mandor juga sih , pokoknya dulu saya 

termasuk kejemlah sama anak buah saya bener-bener harus keras 

karena kalau salah yang keluar uang banyak mbak” 

Pewawancara : “Selama Bapak bekerja disini apa pernah melakukan kesalahan ? 

kalau ada bisa dijelaskan sedikit Pak ? atau saya boleh lihat 

datanya Pak.” 

Responden 2  : “Kesalahan yang sering itu ngetik mbak kalau di tata usaha, salah 

ketik.. saya juga mengurus absensi mahasiswa Hukum kan 

kadang ada anak yang nda masuk kelas tapi marah karena 

absensinya di coret ya seperti itu, masa data kesalahan di 

publikasikan kan yo isin mbak aku.. orang salah itu wajar mbak, 
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gak ada orang yang ndak pernah salah di dunia ini, semua orang 

belajar, jadi kalau buat kesalahan  itu ya hal yang wajar.. saya itu 

deket loh sama anak-anak dulu pas saya masih di FEB ya gini ini 

banyak mahasiswa yang datang dan cerita ke saya kalau ada apa-

apa, saya juga bisa kasih saran karena saya punya anak 

perempuan juga, saya suka bicara sama orang-orang ya kita 

bekerja disini ya harus ada komunikasi dengan mahasiswa. Kan 

kasihan juga mbak kalau mereka misalnya tidak masuk tapi udah 

ada izin dokter ya gapapa kasihan juga orangtua nya yang sudah 

bayar kuliah begitu mbak” 

Pewawancara : “Kalau Bapak sendiri menilai diri Bapak sendiri seperti apa Pak ?” 

Responden 2  : “Ya itu tadi saya orangnya kan suka tantangan, suka ngomong-

ngomong ya guyon juga sama yang lain ya kita menikmati hidup 

mbak apa saja disyukuri, gampang marah juga dulu tapi seiring 

waktu saya bisa menyesuaikan diri contoh bekerja disini diawal 

memang gak mudah tapi setelah dijalani to saya bisa-bisa aja.” 

Pewawancara : “Apa Bapak nyaman dengan lingkungan kerja Bapak sekarang ?” 

Responden 2  : “Ya nyaman mbak sekarang kan udah deket dengan temen-temen 

yang lain, dan punya bagian kerja masing-masing kalau sedang 

tidak bisa atau bagaimana yang lain juga pasti mau membantu. 

Saya juga tahun depan pensiun mbak karena tahun depan udah 

umur 56. Kalau di Unika umur segitu harus udah pensiun mbak. 

Tapi saya mau coba cari kerja di tempat lain juga nanti.” 

Pewawancara : “Tadi Pak Bowo bilang dulu awal kerja disini itu susah, 

maksudnya bagaimana Pak susahnya tolon jelaskan sedikit ?” 

Responden 2  : “Ya dia wal saya kurang bisa mengikuti tapi belajar, saya suka 

belajar mencari tahu sesuatu, baca buku itu saya suka jadi lama-

lama saya bisa menyesuaikan bekerja disini mbak. Yang seperti 
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yang saya bilang tadi masalah sesuai atau tidak kalau sudah 

dijalani ya pasti lama-lama ya bisa-bisa saja.” 

Pewawancara : “Ok Pak terimakasih atas waktunya” 

Responden 2  : “Ya mbak nda masalah to kan ya bisa sambil cerita juga, meh 

tanya apa nanti kalau bisa ya saya jawab.” 

Pewawancara : Iya Pak, terimakasih ya Pak.” 

Responden 2  : “Iya mbak.” 
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Responden 3 

27-02-2017 

 

Pewawancara : “Siang Bu, boleh minta waktunya sebentar ?” 

Responden 3  : “Ya, mau wawancara ya mbak ? tapi yang cepet ae ya” 

Pewawancara : “Selama Ibu bekerja disini ibu merasa nyaman atau gak Bu ?” 

Responden 3  : “Kalau aku sih nyaman-nyaman ae, kan memang dasare dimana 

pun kita di tempatkan berarti kita harus yowes ngikuti adatnya 

juga gitu, jadi dari pembawaan diri juga sih sebenare.” 

Pewawancara : “Tapi kalau sama karakternya Ibu sendiri dengan  pekerjaan ini 

udah sesuai belum ?” 

Responden 3  : “Orang-orang disitu ? ya ada yang cocok ada yang enggak cocok 

gitu.” 

Pewawancara : “Kalau sama pekerjaan Ibu disini bagaimana ? pekerjaan Ibu kan 

harus mengurus data-data dan harus teliti” 

Responden 3  : “Neg teliti kadang nda juga, memang di tuntute teliti, cermat gitu 

to, Cuma ya kadang kita ada miss nya mesti kaya gitu.” 

Pewawancara : “Tapi Ibu merasa bagaimana dengan pekerjaan ini udah cocok 

sama karakter Ibu ?” 

Responden 3  : “Sudah.” 

Pewawancara : “Kalau boleh tau dulu Ibu pendidikan terakhirnya apa ?” 

Responden 3  : “Aku SMK, dulu SMK di Ignatius Tegalsari. Ini lagi lanjut kuliah 

di USM ngambil Akutansi, hehehe, dulu SMK juga bidangya 

akutansi.” 
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Pewawancara : “Kenapa gak kuliah di Unika saja bu ?” 

Responden 3  : “Kalau di Unika kan kuliahnya senin sampe sabtu, aku carinya di 

USM sabtu dan minggu” 

Pewawancara : “Di Unika juga ada kuliah yang mulainya sore juga bu ?” 

Responden 3  : “Iya, mulai jam 5. Kan dulu aku di PRM. Kalau di PRM itu kan 

kita kerjanya keluar kota melulu, nah itu. Kalau untuk ambil 

kuliah disini kan, berarti kapan keluar kotanya gitu loh kan gatau 

di jadwal kalau akutansi, kan mesti sering kalau pas promosi gitu 

makane cari nya yang sabtu minggu, di press sekalian aja gitu. 

Gamau yang setiap hari habis kerja langsung kuliah kan capek 

juga kayak gitu.” 

Pewawancara : “Ibu aslinya dari mana ?” 

Responden 3  : “Iya aku aslinya dari Semarang sini.” 

Pewawancara : “Kalau boleh tau umur Ibu berapa ?” 

Responden 3  : “26 tahun ini, kamu berapa ?” 

Pewawancara : “Saya 21 bu, tahun ini bulan Agustus  22. Ibu bekerja disini udah 

berapa lama bu ?” 

Responden 3  : “Kalau aku dipindah sini tahun 2016 kemaren, dulunya di PRM di 

tempat pendaftaran mahasiswa dari situ dari tahun 2012 gitu. Aku 

disini dari tahun kapan sih ?kok aku lupa yaa, hahaha.” 

Pewawancara : “Dulu Ibu pas mau melamar kerja di Unika persyaratan nya apa 

aja Bu ?” 

Responden 3  : “Persyaratan sih sebenere neg aku dibilang untung ya karena dulu 

kan SMK, nah setelah lulus sekolah kerja dulu di tempat lain eh 

pas dolan sini ditawarin bantuin akreditasi terus ngurusin hmm 

akreditasinya sana cuma belum masuk jadi Unikanya, jadi 
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kontraknya sana dulu, akhire dari LPSDM menyarankan anu apa 

ngajauin lamaran doang, ngajuin lamaran terus di tes baru ke 

PRM.”  

Pewawancara : “Kalau di Unika ada persyaratan tingkat pendidikan buat ngelamar 

kerja Bu ?” 

Responden 3  : ”Kalau sekarang ada, mulai diratakan S1 semua, jadi yang 

sekarang SMA-SMA tuh disuruh kuliah. Neg dulu jamanku 

waktu belum pengangkatan ditanyain mau diangkat SMA atau S1, 

kalau SMA kan langsung di bikinin kaya surat gitu,  kalau S1 

berarti aku harus kuliah S1 dulu baru diangkat  kan kelamaan.” 

Pewawancara : “Itu yang syarat minimal S1  mulai dari kapan Bu ?” 

Responden 3  : “Itu kayaknya dari tahun 2012 udah mulai di sounding gitu to 

pokonya harus gitu. Kan kalau buka lowongan sekarang juga S1” 

Pewawancara : “Bagian pekerjaan Ibu disini  apa ya Bu ?” 

Responden 3  : “Aku pegang lab, keuangan sama surat menyurat . Kalau aku 

keuangan Cuma ngeluarin duitnya bukan yang megang duitnya 

jadi kalau itu wakil dekan langsung, jadi langsung terpusat 

kesana, aku butuhnya cuma butuh duitnya berapa buat keperluan 

apa.” 

Pewawancara : “Apa ibu pernah melakukan kesalahan ?” 

Responden 3  : “Neg salah duit sih mbak, jadi ya harus teliti, dan catatan 

keperluan apa aja. Kalau surat-surat itu salahnya ditanggal, 

kadang tanggal masih ngikut kapan, kadang kan copas eh masih 

di november gitu, salah ketik. Kadang tuh salahanya bukan dari 

kita, misal kita disuruh bikin surat tuh terus tiba-tiba dosennya 

ganti lagi, minta ganti tanggal atau apa, berarti yang sudah kita 

buat mubazir kita buang gitukan salah, koreksi doang.” 
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Pewawancara : “Boleh lihat data yang salah bu ?Cuma mau lihat aja kaya gimana 

gitu bu, hehehe.” 

Responden 3  : “Kalau yang salah udah dibuang. Bentar, kalau data kaya gini jadi 

kaya buat jadwal lab aku paling cocokin jadwal dosennya, terus 

bikin jadwal udah. Neg hardcopy nya aku ada sih coret-coretane, 

bentar ya tak ambilkan dulu. Nah ini aku Cuma mastikan jam-

jamnya jadi bisa gak tak plot di jam 1 sampai jam 3 gitu sih. Nah 

ini, jadwal yang udah disusun, kalau ada dosen yang minta ganti 

aku harus lihat ini, ini nyambung sama data yang tak kasih tadi.” 

Pewawancara : “Oh iya bu gapapa, saya ambil datanya ya bu, terimakasih ya bu.” 

Responden 3  : “Iya mbak gapapa.” 

Responden 2  : “Itu buat data apa ?” 

Pewawancara : “Cuma mau lihat-lihat aja Pak, kalau boleh mau lihat data 

pekerjaan Bapak juga gapapa Pak ?” 

Responden 2  : “Kalau data ada yang salah ya di resensi. Sha, kalau ada yang 

tanya kok resensi, resensi itu berguna karena 5 tahun, ini kamu 

foto wae karena ini arsip untuk dia untuk bukti anu mengisi surat. 

Nah seperti ini datanya, ini salah karena  dia itu masuk tapi 

karena tidak absen saya coret. Ya data kaya gitu itu.” 

Pewawancara : “Ok, saya foto ya Pak.” 

Responden 2  : “Iya silahkan.” 

Pewawancara : “Terimakasih Pak.” 

Responden 2  : “Iya.” 
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Responden 4 

27-02-2017 

 

Pewawancara : “Siang Pak, boleh minta waktunya sebentar ?” 

Responden 4  : “Berapa lama mbak ? Gak lama kan ?” 

Pewawancara : “Cuma sebentar Pak, ya ngobrol-ngobrol aja sih Pak.” 

Responden 4  : “Emang mau wawancara apa mbak ? Buat apa to ? Skrispi ?  

tentang apa mbak ?” 

Pewawancara : “Mengenai kesesuaian karakter dengan pekerjaan Pak.” 

Responden 4  : “Karakter ? hahaha.” 

Pewawancara : “Iya Pak, Bapak kerja disini sudah berapa lama ya Pak ?” 

Responden 4  : “26 tahun ini.” 

Pewawancara : “26 tahun pernah di bagian apa aja Pak ?” 

Responden 4  : “Oh itu, sebelum disini saya di parkiran terus di BAU, di TP juga 

disini barusan yang paling lama yaitu di Ekonomi 10 tahun 

disana.” 

Pewawancara : “Kalau yang disini sudah berapa tahun Pak ?” 

Responden 4  : “Baru 3 tahun yah.” 

Pewawancara : “Kok dipindah kesini kenapa Pak ?” 

Responden 4  : “Itu dari pimpinan itu ya, biasa kalau udah 8 tahun lebih semua di 

rotasi.” 

Pewawancara : “Itu tujuannya untuk apa ya Pak ?” 
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Responden 4  : “Ya mungkin untuk penyegaran pekerjaan atau apa ya, semua itu. 

Ya, biasa yang paling nganu ya 8 tahun.” 

Pewawancara : “Kalau Bapak pekerjaanya bagian apa ya Pak?” 

Responden 4  : “Saya rumah tangga itu, ya pelayanan. Rumah tangga ya ngurusi 

itu bersih-bersih itulah, pelayanan  dosen, pelayanan mahasiswa. 

Pelayanan yo ada pra sarana yang kira-kira dosen ngajar itu to, 

kadang kan LCD rusak, ya kaya peralatan-peralatan itu, pra 

sarana kalau misalnya trouble ya saya tangani.” 

Pewawancara : “Bapak dulu melalmar kerja di Unika ada persyaratan apa gitu gak 

Pak ? misalnya tingkat pendidikan atau apa begitu Pak ?” 

Responden 4  : “Saya dulu SD, memang dicari SD kalau rumah tangga.” 

Pewawancara : “Selain itu ada syarat-syarat yang lain tidak Pak ? 

Responden 4  : “Saya dulu masuk tahun 1991 jadi masih awam sekali. Dulu itu 

saya juga di perkebunan, ya nyapu-nyapu itu kalau disini ya 

masuk kerja ikut tes gitu gitu. Kalau disini sama ekonomi sama 

aja tapi ya banyak sana karena mahasiswanya banyak sana sih ya” 

Pewawancara : “Kalau Bapak bekerja disini sesuai dengan karakter Bapak tidak?” 

Responden 4  : “Ya cocok, saya dari kecil sifatnya suka melayani dan udah biasa 

pelayanan, dimana pundi pindahpun dimana tetep enjoy 

pelayanan.” 

Pewawancara : “Bapak pernah melakukan kesalahan gak pak disini ?” 

Responden 4  : “Apa ya, paling ya lupa kan kalau pelayana gak ada bukti nyata 

mbak Cuma lewat tindakan ya paling lupa benerin apa gitu tapi 

jarang lupa juga sh ya. Kalau rusak ya lapor ke BAU udah gitu aja 

mbak, rusal LDC atau kabel-kabel gitu mbak. Ya kadang 
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komputer juga. Kalau mahsiswa minjam apa rusak ya saya 

nangani, ya pelayanan semualah ” 

Pewawancara : “Oh iya Pak, kalau Bapak merasa Bapak orang yang seperti apa ?” 

Responden 4  : “Yaitu saya suka pelayanan bantu bantu orang yang stabil stabil 

aja mbak.” 

Pewawancara : “Ok Pak terimakasih atas waktunya Pak .” 

Responden 4  : “Jadi tadi semua di wawancarai ya mbak ?” 

Pewawancara : “Iya Pak.” 

Responden 4  : “Saya kira mbak nya mau pindah sini gitu kok lama banget di 

dalam ruangan, dari kemarin kemarin kesini saya kira mau pindah 

jurusan, teryata ngurus skripsi disini ya” 

Pewawancara : “Oh enggak Pak, itu wawancara buat penelitian skripsi Pak. 

Terimakasih ya Pak.” 

Responden 4  : “Iya mbak, sama-sama.” 
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Responden 5 

16-02-2017 

 

Pewawancara : “Selamat siang Pak, boleh saya meminta waktunya sebentar ?” 

Responden 5  : “Iya dek, mau buat apa ?” 

Pewawancara : “Mau wawancara untuk penelitian skripsi Pak” 

Responden 5  : “Emang skripsinya tentang apa ?” 

Pewawancara : “Tentang kesesuaian karakter individu dengan pekerjaan pak, saya  

meneliti disini..”  

Responden 5  : “Ok, silahkan mau nanya apa.. kamu dari universitas apa dek ? 

kuliah disini juga ?” 

Pewawancara : “Iya Pak, saya di FEB Manajemen Pak.. Bapak disini bekerja 

sebagai tata usaha di bagian apa ya Pak ?” 

Responden 5  : “Di FHK kan ada 2 Progdi, Ilmu Hukum sama Komunikasi.Ya, 

saya yang ngurus Komunikasi. ya karena saya tunggal, semua 

yang berhubungan dengan kegiatan mahasiswa maupun dosen 

ilmu komunikasi ya saya yang menangani“ 

Pewawancara : “Itu kegiatannya yang seperti apa saja ya Pak ? penyusunan jadwal 

atau seperti apa saja  Pak ?” 

Responden 5  : “Kalau masa sekarang ini, mau Pra semester saya mesti nyiapkan 

dari awal itu jadwal apa terus bersama temen-temen dosen 

memplot siapa yang mengajar mata kuliah itu.. lalu udah jalan ya 

tinggal nunggu hasil krs online” 

Pewawancara : “Yang susah apa saja Pak selama bekerja disini ? misalnya ngolah 

data atau apa ada kesalahan dalam mengolah data ?”  
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Responden 5  : “Gak ada yang susah.. semua bisa ditangani” 

Pewawancara : “Kerja disini nyaman gak Pak ?” 

Responden 5  : “Yoo enak” 

Pewawancara : “Apa Bapak merasa nyaman bekerja disini dan sudah sesuai 

dengan karakternya Bapak ?” 

Responden 5  :  “Ya.. semua kan model penempatan. Saya ditempatkan disini yo 

manut, kerja di ilmu komunikasi” 

Pewawancara : “Berarti yang mengurus bagian komunikasi Bapak semua ?” 

Responden 5  : “Ya semua.. misal mahasiswa nanya mata kuliah apa di ruang 

mana, itu sering.. walaupun sudah dipasang disitu.. termasuk 

dosen nanya (“Aku neng endi to ?”) karena sering yang 

dijadwalkan komunikasi, ruangan ada jam itu juga Hukum 

ngeplot... ya karena masing-masing itu jalan sendiri. Jadwal ilmu 

komunikasi ada yang buat saya dan teman-teman dosen yang 

hukum juga gitu. Idealnya sih 1 fakultas 1 orang, menempatkan 

mana yang hukum mana yang komunikasi, hari, jam, dan 

ruangannya” 

Pewawancara : “Disinikan Bapak yang mengurus komunikasi sendiri,  4 orang 

yang lainnya itu mengurus Hukum semua begitu Pak atau 

bagaimana ?” 

Responden 5 : “Yang 4 lainnyaya itu..Hmm, K.TU itu mestinya Fakultas semua 

yang berhubungan dengan 2 Progdi itu K.TU tapi sering juga 

gatau kenapa, misalnya untuk membuat surat tugas dosen 

seharusnya yang sana tapi nyerah (“Aku gek nangani iki”) yaudah 

tak buatin karena dosen atau mahasiswa kalau mau ke lapangan 

membutuhkan itu yasudah saya kerjakan.. saya menggunakan 

yang sudah disiapkan oleh Universitas, unika acd. Itu semua 
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pembuatan surat melalui itu, tinggal masuknya dari mana, dari 

progdi atau dari fakultas. Nah, kalau saya harus menangani yang 

itu sementara yang disana belum ada waktu, saya masuknya 

melalui fakultas karena password fakultas itu juga untuk progdi-

progdi, Saya bisa membuat itu.” 

Pewawancara : “Kalau Bapak sendiri disini merasa penempatan kerja bagaimana, 

dikasih posisi bekerja disini udah sesuai belum dengan 

karakternya atau Bapak merasa terbebani dengan tugas-tugas ?” 

Responden 5  : “Kalau beban tugas menurut saya tetep bisa diikuti aja ya enjoy 

saya, cuma kalau mau memegang salah satu fungsi manajemen, 

the right man on the right place  ya saya gak sesuai” 

Pewawancara : “Karena ?”  

Responden 5  : “Ya saya kan, latar belakang Teknik Sipil” 

Pewawancara : “Tapi Bapak merasa nyaman bekerja disini ?” 

Responden 5  : “Ya sudah ditelateni, mau bagaimana ya nyaman saja.. hahaha.. 

gak ada ruginya, bisa diikuti.. hanya yang saya lain dari teman – 

teman itu, sehubungan dengan soal surat tadi itu to.. saya sudah 

merasa disiapkan oleh Universitas..unika acd itu sehingga saya 

tinggal log in, enter kalau mau membuat surat tinggal klik klik 

surat itu, saya ngikuti nomor yang sudah ditujukan oleh komputer 

itu.. kalau teman – teman kan gak menggunakan itu.. mereka 

punya buku sendiri, ngerjakan ya model manual.. kan sebelum 

kerja  disini saya di LPPM.. disana ada pusat-pusat studi.. ada 5, 

semua pusat studi mengacu kegiatannya pada yang sudah 

disiapkan oleh universitas kalo surat-surat juga menggunakan itu, 

Cuma nanti tinggal disampaikan yang tadi.. 1 hari ini saya 

menggunakan nomor ini untuk kegiatan apa, walaupun kalau 

pusat studi yang lain membuka akan muncul juga kan semuanya 
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sudah diinput kesitu ada datanya..nomor ini tentang apa oleh 

pusat studi apa.. yah, disini.. ga tau kok seneng menggunakan 

yang manual.. kalau saya kan langsung menggunakan itu kalau 

misalnya ditanya (“eh surat tugas saya yang mana ?”) saya tinggal 

buka yang online, udah..udah ada nomornya udah di distribusi.. 

Pewawancara : “Lebih praktis ya pak ?” 

Responden 5  : “Kalau menurut saya, praktis itu tergantung orangnya. Kalau yang 

saya sampaikan tadi pernah LPPM, dipusat itu ya benar-benar 

pada satu kesatuan lembaga itu, kalau disini lebih banyak 

dibedakan ke progdi.” 

Pewawancara : “Menurut Bapak sendiri, lingkungan kerja disini bagaimana ? 

sudah nyaman ? 

Responden 5  : “Nyaman aja” 

Pewawancara : “Tapi yang Bapak rasakan sendiri mengenai penempatan kerja 

disini tidak pas karena dulu latar belakang pekerjaan Pak Bas di 

bidang teknik sipil ?” 

Responden 5  : “Iya” 

Pewawancara : “Tapi Bapak juga bisa mengikuti pekerjaan disini, begitu Pak ? 

Responden 5  :“Iya, ngikuti aja yang ditugaskan” 

Pewawancara : “Kalau boleh tau, dulu tingkat pendidikan terakhirnya apa Pak ?” 

Responden 5 : “S2” 

Pewawancara : ”Selama Bapak bekerja disini masalah kerjanya apa saja Pak ? 

misalnya kurang teliti atau ada kesalahan Pak ? 

Responden 5  : “Kalau hubungan dengan yang kurang teliti itu lebih banyak ke 

typo, pengetikan..misalnya memperkenalkan jadi perkenalan. Aku 
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sering juga salah, karena ini kan komputer dan ini kan sistem 

internasional misalnya ngetik sistem kalau maunya indonesia kan 

s-i-s tapi yang muncul disitu s-y-s. ada juga kata-kata yang 

lainnya, yang mesti muncul gitu.” 

Pewawancara : “Kalau kesalahan yang lain apa saja Pak selain pengetikan ?” 

Responden 5   : ”Selain yang tadi yang mestinya sama seperti di LPPM, disini 

kalau berhubungan dengan uang itu sepertinya harus dibedakan 

yang ini progdi komunikasi ini progdi hukum. Terutama kalau 

kegiatan-kegiatan ujian atau yang lainnya. Tapi untuk fakultas ini 

saya heran, ini kan juga fakultas komunikasi siapapun ngeprint 

disini fotocopy disini, inikan bisa buat fotocopy, nah yang paling 

boros tintanya Canon ini. WD sering nyanyi (“kok sering cepet 

habis ? kok cepet rusak ? kemarin kalau gak salah kemarin baru 

diganti kan ? beli lagi ?”) .. Yaa Bapak kalau mau duduk seharian 

disini, siapa-siapa yang menggunakan boleh menanyakan. 

hahaha” 

Pewawancara : “Disini WD nya siapa ya Pak ? 

Responden 5  : “Pak Budi Sarwo. Hmm, misalkan ya kayak komunikasi yang 

boros, lebih boros dari pada yang hukum..hehehe.. kan ini kan 

digunakan untuk bersama. Hmm, Yah seharusnya kalau memang 

mau dibuat pemisahan yang berhubungan dengan uang sampai 

kesini juga” 

Pewawancara : “Maksudnya uang itu bagian yang bagaimana ya Pak ? 

Responden 5  : “Kan setiap fakultas ada subsidi atau memang targetnya yang dari 

universitas berapa mahasiswa , fakultas A, B, C itu yang di 

gelondorkan.. kalau disini kan dibagi dua.. nah, sering 

pembagiannya keduanya itu gak 50-50.” 
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Pewawancara : “4 orang yang lain berarti mengurus Hukum semua ya Pak ?Bapak 

mengurus komunikasi sendiri ?” 

Responden 5  : “Ya saya sendiri, justru saya ditempatkan disini kan karena ya ini 

adanya progdi baru, Komunikasi. Mereka merasa lebih nyaman 

disini dan lebih cocok dengan yang mengurus bagian ilmu 

Hukum, Tapi kalau saya harus memasang pengumuman, 

menyampaikan apa di Mikael lantai 1 ya, saya jalan.. hitung-

hitung ketimbang duduk terus sepanjang hari kan ambeyen ya 

saya jalan walaupum disini ada tu rumah tangga, mestinya  dia, ya 

ada 2 progdi ini tapi dia lebih cenderung ke hukum.. ya tapi ya ga 

masalah.. saya juga bisa refreshing” 

Pewawancara : “Dulu Bapak latar belakangnya kan Teknik Sipil, dengan 

pekerjaan yang sekarang kan berbeda, Bapak butuh waktu berapa 

lama untuk menyesuaikan diri Pak ?” 

Responden 5  : “Hmm, untuk saya karena sudah terbiasa menggunakan komputer 

hal itu tidak terlalu berbeda” 

Pewawancara : “Tadi Bapak bilang penempatannya gak pas karena latar belakang 

nya Teknik Sipil, tapi kalau dengan karakter Bapak bagaimana 

?apa Bapak merasa sesuai ?” 

Responden 5  : “Teknik sipil itu bidang keahlian saya, Teknik Sipil itu 

berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan 

sarana dan pra sarana.. kalau ini kan hanya adminitrasi, tapi lebih 

ringan sih. Seperti yang saya sampaikan tadi walaupun saya 

tunggal di Komunikasi tapi beban saya berkurang sehubungan 

dengan pendanaan karena WD itu punya kebijaksanaan untuk 

yang menangani pengeluaran, keuangan pada satu orang disini 

Mbak Mega.misalnya ada rapat untuk berapa org dia mesti minta 

uang snack atau makan siang. Kalau saya mengurus semua 

dikurangi kegiatan yang berhubungan dengan uang” 
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Pewawancara : “Selain soal keuangan Pak ?Misal soal pembuatan surat ?” 

Responden 5  : “Surat semua saya yang nangani, termasuk malah saya bantu sana” 

Pewawancara : “Suratnya seperti surat-surat apa Pak ?” 

Responden 5  : “Surat perkuliahan, dengan kegiatan di lapangan, surat progdi ke 

fakultas, surat progdi ke universitas, juga kalau ada kegiatan 

keluar. Misalnya progdi komunikasi ke luarya saya buat surat 

kunjungan ke KPU (Komisi Penyiaran Umum) atau penyiaran 

Indonesia, radio atau ke TV” 

Pewawancara : “Bapak rasanya berat gak mengurus progdi ilmu komunikasi 

sendiri ?”  

Responden 5  : “Ya dinikmati, kalau ada orang yang lain ya diterima, jadi lebih 

enteng juga saya seneng. saya juga termasuk sampai praktek 

menjadi jurnalis. Kalau ada kegiatan, saya ikuti, saya foto, siapa 

pembicara atau narasumbernya. Kalau yang saya ikuti masih 

kurang informasinya ya, saya tanya sama yang bersangkutan, 

seperti ini wawancara, lalu saya masukkan ke akademik. 

Komunikasi itu rame kegiatanya dibanding ilmu hukum” 

Pewawancara : “Pak disini jam istirahat dari jam berapa sampai jam berapa ?” 

Responden 5  : “Secara resmi gak ada, lebih ambil waktu sendiri-sendiri. Kalau di 

tempatmu FEB jam istirahatnya sudah baik, kalau disini lagi 

makan lalu ada mahasiswa datang bertanya ya diladeni itu gak 

masalah” 

Pewawancara : “Disini yang menilai kinerja karyawan siapa ya Pak ?” 

Responden 5  : “Kalau itu WD, tiap semester ada penilaian kinerja.. penilaian 

utama dari WD, lalu penilaian diri sendiri dan dinilai oleh 2 

teman” 
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Pewawancara : “Terimakasih atas waktunya Pak” 

Responden 5  : “Iya sama-sama” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

3. Job Description Staf Adminitrasi/Tata Usaha Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

 

Di dalam penelitian ini deskripsi pekerjaan karyawan tata usaha di Fakultas 

Hukum dan Komunikasi dijelaskan sebagai berikut :  

1. Ibu Indra 

    Jabatan : Kepala Tata Usaha 

    a. Adminitrasi Umum 

1) Memproses surat Dekan untuk didisposisi, membuat surat  

2) Membuat draft surat Dekan 

3) Membuat undangan rapat fakultas dan senat 

4) Membuat kartu ucapan hari raya dan ulang tahun 

5) Membuat SK  

6) Membuat surat tugas administrasi akademik (dosen wali, 

pembimbing MPKH/Skripsi, koordinator mata kuliah, 

koordinator bagian, penguji MPKH/Skripsi, SK yudisium) 

7) Membuat Surat-surat kepanitiaan (surat tugas, undangan dan 

sertifikat) Rutin dan ad hoc 

8) Membuat permohonan inventarisir kantor dan ATK 

9) Membuat permohonan uang lembur untuk karyawan administrasi 

               b. Adminitrasi Akademik 

1) Membuat/mengetik jadwal ujian UTS dan UAS dan 

semesterpendek/sisipan 

2) Membuat/menegetik dan mengunggah jadwal UTS dan UAS  dan 

semester pendek/sisipan 

3) Menginput KRS mahasiswa ke dalam SINTAK 

4) Membuat/mengetik laporan esbet 

5) Membuat/mengetik surat pemberitahuan awal dan akhir kuliah ke 

dosen. 

6) Membuat/mengetik, mengupload dan mengumumkan jadwal 

kuliah ke sintak (UTS, UAS dan sisipan) 
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7) Membuat/mengetik surat pemberitahuan, mengupload dan 

mengumumkan ujian UTS dan UAS 

8) Membantu Ka Progdi dan Sek.Progdi untuk menyusun daftar 

mata kuliah yang ditawarkan pada semester sisipan. Dimulai 

dari checking nilai, menawarkan mata kuliah, mengumumkan 

penawaran mata kuliah. 

9) Mengirim nilai on line ke BAA 

10) Membuat/mengetik jadwal, berita acara ujian skripsi, presensi 

danform nilai, mendistribusikan skripsi ke dosen penguji.  

11) Membantu mahasiswa dalam menginput KRS online 

                c. Adminitrasi Kemahasiswaan 

1) Membuat/mengetik SK pengangkatan BEM/Senat 

2) Membuat/mengetik surat ijin kegiatan kemahasiswaan 

3) Membuat/mengetik sertifikat kegiatan mahasiswa 

(kepanitiaan, KBM, dll) 

2. Bapak Aribowo 

    Jabatan : Staf bagian Pengajaran/Perkuliahan Hukum 

    a. Adminitrasi dibidang perkuliahan 

1) Menyiapkan map berita acara dan resensi mata kuliah  

2) Menyiapkan berita acara perkuliahan.  

3) Mendownload presensi dan Menyiapkan presesi perkuliahan sesuai  

jadwal,  

4) Menyiapkan master presnsi perkuliahan untuk memonitoring dosen 

dan mahasiswa.  

5) Menyiapkan map-map berita acara dan presensi kuliah harian  

6) Menginput presensi dosen dan mahasiswa, dan  

7) Melakukan pelayanan mahasiswa di konter yang berkaitan dengan 

perkuliahan 

                b. Administrasi UTS dan UAS 

1) Menghitung  prosentase kehadiran dosen dan mahasiswa ujian,  
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2) Mencetak/mengeprint  dan mengumukan prosentase kehadiran 

mahasiswa  

3) Membuat berita acara ujian, buat amplop, memasukkan presensi 

4) Menyiapkan kelengkapan ujian (presensi, berita acara ujian dan 

kertas lembar jawab) dan memasukan dalam amplop sesuai mata 

kuliah yang diujikan 

5) Setelah ujian hasil di proses, dikirim ke dosen masing-masing.  

6) Mencetak KHS untuk orangtua dan dosen wali, dan mengirim ke 

orangtua dan dosen wali. 

a. Mencetak presensi mahasiswa untuk ujian, mahasiswa 

diberi waktu satu minggu. 

b. Mencetak presensi dosen dan mata kuliah untuk LKD 

c. Membuat laporan esbet komunikasi 

d. Membuat pengumuman perubahan jadwal kuliah 

dosen 

           3. Ibu Mega 

                Jabatan : Staf bagian Keuangan dan Laboratorium Hukum 

          a. Membuka surat elektronik, diagendakan dan dikirimkan ke ybs 

          b. Menerima surat masuk non-elektronik dari luar, diagendakan 

             c. Skripsi : pelayanan judul skripsi : memberi 3 blanko formulir (daftar  

kumpulan      nilai/manual, pengajuan judul skripsi, transkrip 

online). 

                               Diarsip, kemudian membuat surat pengantar untuk penelitian.  

               -Menerima pendaftaran ujian skripsi. Ada buku bimbingan 

skripsi, transkrip nilai   dua-duanya, foto. 

1) Administrasi Laboratorium 

2) Koordinasi dengan Ka Lab membuat jadwal, memeriksa 

persyaratan perkuliahan lab, mencetak presensi, membuat BAP, 

mengumpulkan tugas dan mendistribusikan ke dosen pengampu, 

menerima nilai, memasukkan nilai untuk digabungkan dari 

beberapa dosen dan menyerahkan kepada coordinator lab. 
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3) Membantu Wakil Dekan membuat SPJ keuangan, mengambil uang 

ke BAK dan membuat laporan 

4) Membuat surat tugas kegiatan dosen 

5) Menempel daftar peserta ujian 

6) Kendala: 

7) Skripsi: kelengkapan berkas yang kurang, terutama nilai.  

8) Pendaftaran ujian skripsi dan wisuda dilakukan satu bulan sebelum 

wisuda. 

            4.  Bapak Yatiman 

                 Jabatan : Staf Rumah Tangga 

1) Menyiapkan dan membereskan peralatan rumah tangga 

2) Menyiapkan ruang-ruang perkuliahan 

3) Mengambil surat, foto copy dan membagi ke dosen 

4) Menyiapkan rapat, snack dan makan siang. 

5) Membuat amplop surat dan berkas ujian. 

6) Mengambil ATK secara periodik. 

7) Mengantarkan peralatan rusak untuk diperbaiki dan 

mengambilsetelah diperbaiki.  

8) Membuka dan mengunci ruangan, mematikan lampu dan AC, dan 

mengecek ruangan. 

9) Membantu pelaksanaan ujian: mempersiapkan ruangan, menempel 

nomor kursi ujian UTS, UAS, MPKH dan skripsi 

            5. Bapak Barnabas 

                Jabatan : Stag bagian Pengajaran/Perkuliahan Komunikasi 

     Usulan: -Bagian dari Mas Bowo diserahkan ke Pak Bus (tugas ujian 

UTS dan UAS, menerima berkas dan mendistribusikan berkas ujian 

UTS dan UAS ke dosen komunikasi) 

1) Surat Keluar dari Mas Nardi. 

2) Mbak Mega: surat tugas dosen dan mahasiswa komunikasi 

(termasuk survey) 

3) Membantu persiapan akreditasi Progdi Komunikasi 
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4. Angket Pernyataan Personality Test DISC 

Nama   : 

Jenis Kelamin : L / P 

Usia   : 

Jabatan : 

Lama Bekerja : 

Instruksi 

Pilih salah satu dari empat kelompok kata dibawah ini yang paling mewakili sifat 

anda. Lingkari “M” (Most) yang artinya paling menggambarkan diri anda. Dan 

lingkari “L” (Least) untuk yang paling tidak menggambarkan diri anda 

Contoh 

M L Saya baik, berhati lembut, dan manis 

0 
M L Saya pintar mempengaruhi orang lain, dan meyakinkan 

M L Saya tidak suka berasumsi, tenang, dan bisa mengendalikan diri 

M L Saya tidak bergantung kepada orang lain, banyak akal, dan berani 

 

M L Saya baik, berhati lembut, dan manis 

1 
M L Saya pintar mempengaruhi orang lain dan meyakinkan 

M L Saya tidak suka berasumsi, tenang, dan bisa mengendalikan diri 

M L Saya tidak bergantung kepada orang lain, banyak akal, dan berani 

 

M L Saya disukai banyak orang, menarik banyak orang, dan 

menyenangkan 2 

M L 
Saya orangnya fair, cengli, dan adil 

M L 
Saya bertekad baja, kokoh, dan pembuat keputusan 
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M L 
Saya suka mendukung/menolong, menyenangkan, dan hangat 

 

M L 
Saya senang/cepat untuk mengamati dan tidak ceroboh 

3 
M L 

Saya berani, tidak takut, dan menyukai tantangan 

M L 
Saya setia, tabah, dan teguh 

M L 
Saya senang menarik orang-orang, menyegarkan, dan penuh dengan 

semangat/energy 

 

M L 
Saya obyektif, seimbang/mendengarkan dari semua sisi, dan 

berpikiran terbuka 4 

M L 
Saya bersedia membantu, pengertian, dan bijaksana 

M L 
Saya bertekad baja, tidak mudah dibengkokkan, dan keras kepala 

M L 
Saya ceria, tidak kekhawatiran, dan optimis 

 

M L 
Saya penuh dengan humor dan lucu 

5 
M L 

Saya spesifik, cepat, dan akurat 

M L 
Saya menunjukkan keberanian, nekad, dan berani mengambil resiko 

M L 
Saya santai, tidak khawatir, merasa cukup/bahagia, dan tidak mudah 

antusias 

 

M L 
Saya agresif, mengendalikan, dan ingin selalu menang 

6 
M L 

Saya memenuhi kebutuhan dan mempertimbangkan orang lain, serta 

peduli 
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M L 
Saya mudah untuk antusias dan mencari hal-hal yang menyenangkan 

M L 
Saya mengikuti peraturan dan mau bekerjasama 

 

M L 
Saya memastikan hal-hal detil dan sangat berhati-hati dalam memilih 

7 
M L 

Saya setia dan memberikan yang terbaik dalam menjalankan tugas 

M L 
Saya kuat menghadapi kenyataan, tidak mudah digoncang, dan 

bertekad baja 

M L 
Saya penuh dengan semangat dan kehidupan, asyik dan senang 

melucu 

 

M L 
Saya percaya diri, berani, dan tidak takut 

8 
M L 

Saya senang menginspirasi, mempengaruhi, antusias 

M L 
Saya tidak menentang dan mudah untuk tunduk 

M L 
Saya tidak mau menjadi pusat perhatian dan bermain aman 

 

M L 
Saya terbuka, percaya diri dan mudah berteman 

9 
M L 

Saya sabar, toleran, menunjukkan belas kasihan, dan stabil 

M L 
Saya tidak membutuhkan bantuan orang lain dalam mencapai tujuan 

M L 
Saya senang dengan privasi, lebih suka berpikir, dan harus yang 

sewajarnya 

 

M L 
Saya suka mengambil risiko, mecari yang membuat adrenalin 

mengalir, dan nekad 10 
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M L 
Saya mudah/mau diajar dan bersedia untuk diyakinkan 

M L 
Saya senang bersosialisasi, berjiwa besar, dan bersikap 

menyenangkan 

M L 
Saya orangnya asyik-asyik saja, mudah mengalir, dan tidak seriusan 

 

M L 
Saya ekspresif dan senang berbicara 

11 
M L 

Saya moderat/sedang/tidak ekstrim dan mudah diombang-

ambingkan 

M L 
Saya mengikuti rutinitas dan mengambil keputusan dengan hati-hati 

M L 
Saya percaya diri, mudah dan cepat dalam mengambil keputusan 

 

M L 
Saya persuasif, tidak ada gesekan, dan mudah bergaul dengan orang 

lain 12 
M L 

Saya suka mencoba hal baru dan tidak takut menghadapi kesukaran 

M L 
Saya sopan, menjaga tingkah laku, dan memperhatikan sikap jaim 

M L 
Saya bahagia, merasa puas, dan mudah untuk disenangkan 

 

M L 
Saya menikmati persaingan, gigih, dan berjiwa pengusaha 

13 
M L 

Saya dapat menggairahkan sebuah pesta, menghibur, dan menarik 

perhatian 

M L 
Saya rentan, mudah percaya kalau diyakinkan, dan mudah 

dipengaruhi 

M L 
Saya mudah khawatir, takut sesuatu yang buruk akan terjadi, dan 

tidak yakin 
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M L 
Saya senang mengamati, berhati-hati, menghindari masalah, dan 

mengukur risiko 14 
M L 

Saya ambisius, cepat mengambil keputusan, dan mengambil 

tanggung jawab 

M L 
Saya meyakinkan orang lain dengan sepenuh hati dan mempengaruhi 

orang 

M L 
Saya membuat orang lain merasa nyaman, baik hati, bersahabat, dan 

sabar 

 

M L 
Saya siap untuk membantu, mudah menyesuaikan diri, dan mudah 

percaya 15 
M L 

Saya mudah antusias dan mudah kecewa 

M L 
Saya mengikuti peraturan atau ketentuan 

M L 
Saya bersemangat tinggi, menunjukkan inisiatif, dan penuh dengan 

energy 

 

M L 
Saya percaya dengan kemampuan diri sendiri, positif, dan optimis 

16 
M L 

Saya baik hati, main perasaan, reaksi cepat dan positif terhadap orang 

M L 
Saya mengevaluasi, menguji dan mengajukan pertanyaan 

M L 
Saya blak-blakan, pemaksa, dan cepat tanggap terhadap situasi 

darurat 

 

M L 
Saya memiliki disiplin pribadi kuat, terkendali, dan melakukan sesuai 

prosedur 17 
M L 

Saya tidak egois dan peduli terhadap orang lain 

M L 
Saya menunjukkan keluar perasaan dan emosi 
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M L 
Saya berkomitmen dan tidak mudah dikalahkan atau hilang semangat 

 

M L 
Saya senang dipuji dan menginginkan penghargaan 

18 
M L 

Saya berusaha menyenangkan orang lain, berbagi dan murah hati 

M L 
Saya selektif dan berhati-hati dalam memilih 

M L 
Saya tegas, ngotot, dan menuntut 

 

M L 
Saya senang dengan sesuatu yang resmi, bertingkah sopan, dan jaim 

(jaga image) 19 
M L 

Saya inovatif, pelopor, dan senang mencoba hal-hal baru 

M L 
Saya bahagia dan mengharapkan hal-hal baik terjadi 

M L 
Saya harmonis, senang melayani, dan senang membantu orang lain 

 

M L 
Saya berani konfrontasi dengan orang lain dan menantang orang lain 

20 
M L 

Saya bisa disesuaikan dan mempunyai kemampuan untuk berubah 

M L 
Saya tenang/cuek, tidak ambil pusing, dan santai 

M L 
Saya ceria, tidak ada kekhawatiran, dan senang bermain-

main/bersenang-senang 

 

M L 
Saya percaya kepada orang lain, terbuka, dan mudah percaya 

21 
M L 

Saya cenderung senang damai, mudah merasa puas, dan bahagia 
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M L 
Saya mempunyai percaya diri yang sangat kuat dan sangat yakin 

M L 
Saya tidak mudah marah, tenang, dan tidak suka terburu-buru 

 

M L 
Saya mudah bergaul dan menikmati hubungan dengan orang-orang 

popular 22 
M L 

Saya memiliki banyak informasi, elegan, dan sensitif/cepat mengerti 

M L 
Saya dinamis/suka perubahan, berkuasa, dan penuh dengan energy 

M L 
Saya toleran, penuh empati/belas kasihan, dan belas kasih 

 

M L 
Orang lain senang bersama saya dan jago bersosialisasi 

23 
M L 

Saya melakukan pekerjaan dengan tepat, akurat, dan sesuai fakta 

M L 
Saya berbicara langsung pada pembicaraan, bicara terus terang 

M L 
Saya berbicara dengan suara kecil dan halus serta tidak terlalu 

ekspresif 

 

M L 
Saya tidak bisa diam, bergerak terus, dan jago bersosialisasi 

24 
M L 

Saya menghindari konflik, menolong orang lain, dan ramah 

M L 
Saya disenangi, suka melakukan sesuatu yang mendadak, dan 

mempesona 

M L 
Saya sistematis, rapi, dan perhatian kepada hal-hal kecil 
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            5. Tabel DISC 
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 6. Grafik I Adapted Style dan Grafik II Natural Style 
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