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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1. Gambaran Umum Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis 

 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata didirikan pada 

bulan Agustus 1982 yang saat ini terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, 

Bendan Duwur, Semarang. Pada saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

mempunyai 5 (lima) jurusan, salah satunya adalah jurusan Manajemen. 

Pada tanggal 11 Agustus 1998 jurusan Manajemen mendapat status 

“Terakreditasi” dengan peringkat “B” dari Badan Akreditasi Nasional 

(BAN). Pada tahun 2003 jurusan Manajemen mendapat status 

“Terakreditasi” dengan peringkat “A” dari Badan Akreditasi Nasional 

(BAN). Sampai saat ini program studi Manajemen berhasil 

mempertahankan status Terakreditasi dengan peringkat A. Selain itu 

program studi Manajemen memiliki visi dan misi, yaitu sebagai berikut ( 

Berdasarkan Data Sekunder 2018 yang bersumber dari Program Studi 

Manajemen ) :  

Visi : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata menjadi komunitas akademik yang unggul di 

bidang manajemen dan bisnis dilandasi oleh nilai-nilai Kristianitas. 

Misi :  

1. Mempersiapkan kompetensi civitas akademika di bidang manajemen 

dan bisnis dengan nilai-nilai kristianitas dan daya juang tinggi. 

2. Meningkatkan relevansi bidang-bidang pendidikan manajemen dan 

bisnis dengan perkembangan dunia usaha. 

3. Mendorong pengembangan intelektual dan profesional secara 

terpadu dan berkesinambungan. 

4. Mendorong terwujudnya tata kelola bisnis yang ramah lingkungan. 
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5. Memberikan landasan nilai-nilai Kristianitas bagi seluruh aktivitas 

Tri Dharma Perguruan Tinggi. 

4. 2. Gambaran Responden 

 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa manajemen 

angkatan 2016 dan 2017 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika 

Soegijapranata Semarang. Pada awalnya peneliti merencanakan 100 

responden sebagai sumber data penelitian, namun karena keterbatasan 

waktu dan tenaga peneliti serta penelitian terhambat dengan jadwal libur 

perkuliahan,responden yang bersedia mengisie-questioner adalah sejumlah 

55 (lima puluh lima)mahasiswa manajemen yang dikelompokkan 

berdasarkan 2 (dua) kriteria yaitu berdasarkan angkatan dan jenis kelamin. 

Berikut gambaran responden yang dikelompokkan berdasarkan angkatan 

dan jenis kelamin mahasiswa. 
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4.1.1 Responden Berdasarkan Angkatan dan Jenis Kelamin 

 

Berikut gambaran responden yang dikelompokkan berdasarkan angkatan 

dan jenis kelamin mahasiswa: 

Gambar4. 1 Gambaran Umum Responden 

 

Sumber : Data Primer yang diolah 2019 (lampiran hal 122) 

Berdasarkan gambar 4.3 menunjukan bahwa mayoritas mahasiswa 

manajemen yang terlibat di dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

manajemen angkatan 2016 dan mahasiswa perempuan. 

4. 3. Analisis dan Pembahasan 

 

Kedisiplinan menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2016:86), 

adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan 

menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 

Berdasarkan hasil e-questioner (Lampiran hal 122), kedisiplinan 

menurut 55 responden adalah sikap dan tindakan untuk patuh, tertib dan 

taat terhadap peraturan, ketentuan, etika dan norma yang berlaku sehingga 

segala sesuatu yang dikerjakan dapan terselesaikan tepat waktu dan 

teratur. Hal ini didukung dengan hasil wawancara (lampiran hal300 & 

312). Dengan disiplin seseorang melakukan segala sesuatu dengan sadar 

dan penuh tanggung jawab serta menghargai segala sesuatu yang ada di 

sekitarnya. Menurut 55 responden kedisiplinan sangatlah penting. 

 

2016
61,8%

2017
38,2%

ANGKATAN

P
65,5%

L
34,5%

JENIS KELAMIN
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Gambar4. 2Pentingnya Kedisiplinan 

 
Sumber : Data Primer yang diolah 2019(lampiran hal 122) 

 

Berdasarkan gambar 4.4 menunjukan bahwa responden sadar 

bahwa kedisiplinan sangatlah penting karena dengan kedisiplinan 

seseorang dapat hidup dengan teratur, belajar mengatur waktu, tugas dan 

tanggung jawab dapat dijalankan sesuai dengan rencana, menumbuhkan 

karakter yang baik, sebagai bentuk untuk menghargai orang lain, dan 

merupakan sebuah pondasi untuk mencapai suatu kesuksesan atau 

keberhasilan dari tujuan seseorang baik dalam pekerjaan, belajar dan lain-

lainnya.Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan 10 

responden (lampiran hal  300 & 312). Salah satu alasan responden 

mengatakan bahwa disiplin sangat penting karena disiplin dapat 

membentuk karakter seseorang yang baik. 

Berdasarkan gambar 4.4 mayoritas responden menyatakan bahwa 

kedisiplinan dapat membentuk karakter seseorang yang baik yaitu 

menjadikan disiplin sebagai kebiasaan seseorang untuk menjalankan sesuatu 

sesuai dengan peraturan, taat akan waktu dan menjadi lebih bertanggung 

jawab. Kedisiplinan adalah kebiasaan baik yang harus dilakukan terus 

menerus, karena suatu karakter dapat terbentuk dari suatu kebiasaan yang 

baik. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan 10 responden 

(lampiran hal 301 & 313) dengan mayoritas alasan yang serupa. 

 

YA
100%

TIDAK
0%

Apakah Disiplin 
itu penting ?

Ya
94,5%

Tidak
5,5%

Kedisiplinan 
membentuk 

karakter yang baik
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4.3.1 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai tingkat kedisiplinan 

 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Unika Soegijapranata dapat diukur dengan beberapa indikator 

tingkat kedisiplinan yaitu aturan waktu, peraturan fakultas, peraturan 

perilaku mahasiswa dalam perkuliahan, dan peraturan lain di Fakultas 

yang harus ditaati.  

4.3.1.1 Persepsi mahasiswa mengenai aturan waktu ( jam masuk dan jam 

berakhirnya perkuliahan dan ujian ) 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen berdasarkan aturan waktu 

dapat dilihat dari apakah mahasiswa datang tepat waktu saat akan 

mengikuti kelas dan ujian, serta apakah mahasiswa mengikuti kegiatan 

atau proses perkuliahan dari awal kelas di mulai hingga kelas berakhir. 

Mahasiswa yang dikatakan disiplin apabila ≥66% mahasiswa tidak pernah 

datang terlambat ke kelas maupun ujian dan tidak pernah meninggalkan 

kelas di tengah proses perkuliahan tanpa seijin dosen. Berikut ini adalah 

persepsi mahasiswa manajemen terhadap tingkat kedisiplinan berdasarkan 

aturan waktu : 

Tabel 4. 1 Persepsi mahasiswa mengenai aturan waktu ( jam masuk dan jam 

berakhirnya perkuliahan dan ujian ) 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Saya datang 

tepat waktu 

ke kelas. 

Tidak = 

60% (33) 

Mengalami 

Kemacetan (11) 

 

Disiplin 

Sedang 

Bangun Kesiangan 

(5) 

Kendala Cuaca 

(hujan) (1) 

Perihal mendesak 

atau ada keperluan 

lain . (6) 

Mengalami kendala di 

jalan (Kebanan) (2) 

Karena dosen juga 

sering terlambat (1) 
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Tidak menjawab 

alasan (7) 

Ya = 40% 

(22) 

 Datang lebih 

awal agar 

tidak terlalu 

mepet dan 

tertinggal 

materi (6) 

Menghargai 

waktu dan 

Dosen (3) 

Karena sudah 

diajarkan 

untuk selalu 

datang tepat 

waktu (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (11) 

Saya 

mengikuti 

kelas dari 

awal sampai 

akhir. 

Tidak = 

32,7% 

(18) 

Ada acara 

kepanitiaan/organisasi 

(7) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Ada acara mendesak  

di luar (3) 

Ada rapat organisasi, 

kelas pengganti dan 

janjian dengan dosen 

(4) 

Dosen menyelesaikan 

kuliah sebelum jam 

berkahir (2) 

Tidak menjawab 

alasan (2) 

Ya = 

67,3% 

(37) 

 

Karena sudah 

merupakan 

hak dan 

kewajiban 

untuk 

mengikuti 

kelas hingga 

selesai agar 

tidak 

tertinggal 

materi kuliah 

(5) 

Tidak 
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memiliki 

kepentingan di 

luar kelas (2) 

Taat dan tertib 

dengan 

peraturan (5) 

Menghargai 

dosen yang 

sedang 

mengajar (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (23) 

Saya datang 

tepat waktu 

saat ujian. 

Tidak = 

10,9% (6) 

Mengalami kendala 

dijalan (kebanan) (1) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Bangun Kesiangan 

dan lupa jadwal ujian 

(2) 

Tidak menjawab 

alasan (3) 

Ya = 

89,1% 

(49) 

 

Selalu datang 

lebih awal 

sebelum ujian 

dimulai 

(berusaha 

datang tepat 

waktu) agar 

bisa fokus, 

tenang atau 

tidak gugup 

dan tidak 

kehilangan 

waktu untuk 

mengerjakan 

ujian (14) 

Menganggap 

ujian penting 

dan takut 

untuk 

mengulang di 

tahun 

berikutnya (7) 

Taat peraturan 

pelaksanaan 

ujian (1) 

Karena malas 
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mengurus ijin 

keterlambatan 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (26) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 134) 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan 

mahasiswa manajemen berdasarkan aturan waktu dikatakan tinggi dengan 

rata-rata 36 (65%), karena dari 3 (tiga) pernyataan hanya 1 (satu) 

pernyataan yang tingkat kedisiplinannya masih sedang yaitu terlambat 

datang ke kelas. Mahasiswa masih terlambat datang ke kelas untuk 

mengikuti perkuliahan dengan mayoritas alasan mengalami kemacetan, 

ada keperluan mendesak serta bangun kesiangan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan 6 responden mahasiswa manajemen dalam wawancara 

(lampiran hal303&316) yang mengatakan masih sering menjumpai 

mahasiswa yang datang terlambat. Dalam hasil observasi (lampiran 

hal331-336) yang dilakukan peneliti pada pukul 07.30 hingga pukul 10.30 

di ruang 535,541,531,534 masih ditemukan sejumlah 40 mahasiswa masih 

datang terlambat ke kelas setelah jam kelas dimulai ataupun yang melibihi 

batas keterlambatan 15 menit.Untuk kedatangan mengikuti ujian serta 

proses mengikuti kuliah hingga selesai, mahasiswa manajemen dikatakan 

sudah disiplin karena mayoritas mahasiswa manajemen mengatakan tidak 

pernah datang terlambat saat ujian dan tidak pernah meninggalkan kelas 

tanpa sepengetahuan dosen.  

4.3.1.2 Persepsi mahasiswa mengenai peraturan fakultas ( tingkah laku di 

dalam kelas dan cara berpakaian mahasiswa ) 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen berdasarkan peraturan 

fakultas dikatakan tinggi apabila≥66% mahasiswa tidak pernah melakukan 

titip absen, tidak pernah bermain handphone, berbicara sendiri atau tidur 

saat kelas berlangsung, aktif di kelas, memperhatikan dosen yang sedang 
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menjelaskan materi dan bagaimana cara berpakaian mahasiswa apakah 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu tidak mengenakan 

kaos oblong dan sandal. Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen 

terhadap tingkat kedisiplinan berdasarkan peraturan fakultas : 

Tabel 4. 2 Persepsi mahasiswa mengenai peraturan fakultas ( tingkah laku di 

dalam kelas dan cara berpakaian mahasiswa ) 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Saya 

mengenakan 

baju berkerah 

saat kuliah. 

Tidak = 

41,8% (23) 

Dosen 

mengijinkan 

dan tidak peduli 

(4) 

 

Disiplin 

Sedang 

Kehabisan baju 

berkerah (3) 

Malas 

menggunakan 

kemeja karena 

gerah atau 

panas (3) 

Tidak 

menjawab 

alasan (13) 

Ya = 

58,2% (32) 
 

Karena ada 

larangan 

mengenakan 

kaos saat kuliah 

dan harus 

mematuhi 

peraturan 

tersebut (10) 

Karena bukan 

kepentingan 

untuk kuliah (1) 

Dosen 

memberikan 

peraturan untuk 

mengenakan 

kemeja (1) 

Karena selalu 

menggunakan 

kemeja supaya  

terlihat rapi dan 
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sopan sebagai 

mahasiswa 

manajemen agar 

terbiasa saat 

bekerja nanti (6) 

Tidak menjawab 

alasan (14) 

Saya 

mengenakan 

sepatu tertutup 

saat kuliah. 

Tidak = 

14,5% (8) 

Karena faktor 

cuaca 

(kehujanan) (5) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Tidak ada kelas 

(kerja 

kelompok) (1) 

Lupa 

mengenakan 

sepatu (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (1) 

Ya = 

85,5% (47) 

 

Karena ada 

peraturan tidak 

boleh 

mengenakan 

sandal jepit dan 

mentaati 

peraturan 

tersebut (11) 

Terlihat tidak 

sopan atau tidak 

etis apabila 

digunakan saat 

kuliah (8) 

Tidak 

menghargai diri 

sendiri (2) 

Malu (1) 

Tidak menjawab 

alasan (25) 

Saya tidak 

melakukan titip 

absen di kelas. 

Tidak = 

58,2% (32) 

Berhalangan 

hadir ( alasan 

mendesak ) (5) 

 

Disiplin 

Sedang 
Terpaksa (6) 

Bangun 

Kesiangan (2) 

Tidak ingin 
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kehilangan 

kesempatan 3x 

absen (1) 

Karena ada 

acara 

kepanitiaan dan 

tidak 

mendapatkan 

ijin (1) 

Faktor dosen ( 

tidak jelas 

dalam 

menyampaikan 

materi ) (1) 

Kelas kosong 

(4) 

Tidak 

menjawab 

alasan (12) 

Ya = 

41,8% (23) 

 Karena jujur 

dan memegang 

prinsip untuk 

konsisten (7) 

Menggunakan 

kesempatan 3x 

untuk tidak 

hadir dalam 

perkuliahan (1) 

 

Belum pernah 

mencoba (1) 

Tidak ada yang 

mau menitip 

absenkan (1) 

Tidak pernah 

bolos kuliah (3) 

Tidak menjawab 

alasan (10) 

Saya aktif di 

dalam kelas. 

Tidak = 

16,4% (9) 

Malu (1)  

Disiplin 

Tinggi 

Takut (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (7) 

Ya = 

83,6% (46) 
 

Selalu aktif  di 

kelas demi nilai 

dan poin 
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tambahan dari 

dosen (11) 

Karena suka 

berargumen 

guna 

memperkaya 

ilmu (3) 

Pernah dan atau 

selalu aktif di 

kelas dan 

merasa percuma 

masuk kelas 

apabila tidak 

aktif (8) 

Tergantung 

dosen yang 

mengajar (2) 

 

Karena rasa 

ingin tahu dan 

merasa butuh 

suatu penjelasan 

karena tidak 

memahami 

materi  (3) 

 

Tidak menjawab 

alasan (19) 

 

Saya tidak 

handphone, 

berbicara 

sendiri atau 

tidur di kelas. 

Tidak = 

90,9% (50) 

Merasa bosan 

dan mengantuk 

karena 

penjelasan 

dosen yang 

monoton (tidak 

menarik) dan 

tidak 

memahami 

materi yang 

disampaikan 

oleh dosen (33) 

 
Disiplin 

Rendah 

Karena 

diperlukan 

diproses 

perkuliahan  

(ada instruksi 

dari dosen ) (2) 

Dosen tidak 

tegas dalam 
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menegur  (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (13) 

Ya = 9,1% 

(5) 
 

Karena merasa 

dirugikan 

apabila 

melakukan 

tindakan 

tersebut (2) 

Tidak menjawab 

alasan (3) 

Saya 

memperhatikan 

dosen yang 

sedang 

menjelaskan 

materi. 

Tidak  = 

12,7% (7) 

Dosen tidak 

jelas dalam 

menyampaikan 

materi (1) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Hanya di 

beberapa dosen 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

Ya = 

87,3% (48) 
 

Selalu 

memperhatikan 

dosen yang 

sedang 

menjelaskan 

untuk 

menghargai 

dosen (6) 

Penting untuk 

ujian (2) 

Pernah 

memperhatikan, 

kadang juga 

tidak 

memperhatikan 

(3) 

Karena ingin 

memahami 

materi 

perkuliahan 

untuk 

meningkatkan 

nilai dan 

wawasan (9) 
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Hanya beberapa 

dosen saja yang 

jelas dalam 

menjelaskan 

materi kuliah 

(2) 

Tidak menjawab 

alasan (26) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 141) 

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan 

mahasiswa manajemen berdasarkan peraturan fakultas dikatakan tinggi 

dengan rata-rata 33,5 (61%). Dari 6 (enam) item pernyataan, 3 (tiga) item 

pernyataan dimana kedisiplinan mahasiswa manajemen masih sedang dan 

rendah yaitu mengenakan kaos oblong, melakukan titip absen dan bermain 

handphone, berbicara sendiri atau tidur di kelas saat proses kelas sedang 

berlangsung. Mahasiswa melakukan titip absen karena tidak bisa hadir ke 

kelas dan terpaksa dan masih banyak mahasiswa yang bermain handphone, 

berbicara sendiri dengan mahasiswa lain dan tidur di kelas dengan alasan 

mahasiswa merasa bosan dan mengantuk di kelas karena penjelasan dosen 

yang monoton. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara (lampiran 

hal 304, 305 & 319, 320) dimana dari 10 responden mengatakan masih 

menemukan mahasiswa yang mengenakan kaos oblong karena dosen tidak 

peduli, melakukan titip absen karena malas mengikuti kelas, alasan 

mendesak dan tidak menyukai mata kuliah atau dosen yang bersangkutan. 

Selain itu dari hasil wawancara mayoritas mahasiswa juga mengatakan 

masih menemukan mahasiswa yang handphone, berbicara sendiri dengan 

mahasiswa lain dan tidur di kelas namun tergantung siapa dosen yang 

mengajar saat itu. Jika dosen yang mengajar dirasa bosan dan monoton 

dalam mengajar maka mahasiswa akan melakukan hal tersebut. Selama 

peneliti melakukan observasi dari lima kelas yang diikuti salah satunya 

yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 di ruangan 531 pukul 07.30-

10.30 (lampiran hal 335), mayoritas mahasiswa bermain handphone, 

berbicara sendiri dengan mahasiswa lain dan tidur di kelas karena dosen 
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yang bersangkutan tidak peduli dan mahasiswa tidak paham dengan materi 

yang disampaikan oleh dosen. Selain itu juga ditemukan mahasiswa yang 

melakukan titip absen (lampiran hal 331 & 335) di kelas 535 dan 531 yaitu 

sejumlah 5 mahasiswa.  

Untuk perihal cara berpakaian (pemakaian sandal jepit), keaktifan 

mahasiswa serta memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan materi 

sudah dikatakan disiplin karena mayoritas mahasiswa tidak pernah 

mengenakan sandal jepit saat kuliah, aktif di kelas untuk mendapatkan 

poin atau bertanya tentang materi yang belum paham, serta 

memperhatikan dosen yang menjelaskan materi karena mahasiswa merasa 

nyaman dan paham dengan materi yang dipaparkan. Hal ini didukung 

dengan hasil observasi (lampiran hal 331-336) yang dilakukan oleh 

peneliti di dalam lima kelas ruang 535,541,531,dan 534 pada pukul 07.30-

10.30 dimana peneliti masih menemukan mahasiswa mengenakan baju 

tanpa kerah, aktif di kelas dan memperhatikan dosen yang sedang 

memaparkan materi karena dosen mendorong mahasiswa untuk aktif dan 

mengajar dengan inovatif.  

4.3.1.3 Persepsi mahasiswa mengenai peraturan perilaku dalam perkuliahan 

( melakukan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan berelasi dengan 

mahasiswa lain ) 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen berdasarkan peraturan 

perilaku dalam perkuliahandikatakan tinggi apabila≥66% mahasiswa tidak 

pernah untuktidak mengerjakan tugas dari dosen dan mengumpulkan tugas 

tersebut tidak tepat waktu. Selain itu dalam berelasi dengan mahasiswa 

lain, mahasiwa tidak akan pernah menitip absenkan kehadiran mahasiswa 

lain, tidak pernah meminjamkan peralatan tulis selama ujian dan tidak 

pernah melakukan kerjasama selama ujian berlangsung. Berikut ini adalah 

persepsi mahasiswa manajemen terhadap tingkat kedisiplinan berdasarkan 

peraturan perilaku dalam perkuliahan : 
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Tabel 4. 3Persepsi mahasiswa mengenai peraturan perilaku dalam 

perkuliahan ( melakukan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan berelasi 

dengan mahasiswa lain ) 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Saya 

mengerjakan 

tugas dari 

dosen. 

Tidak = 

21,8% (12) 

Karena lupa 

untuk 

mengumpulkan 

tugas (6) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Malas (1) 

Tidak 

mengetahui cara 

mengerjakan 

tugas (1) 

Tidak 

mengetahui jika 

ada tugas (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (3) 

Ya = 

78,2% (43) 
 

 
 

Untuk 

kepentingan 

nilai tugas (15) 

Selalu 

mengerjakan 

tugas (disiplin) 

(4) 

Karena 

membantu 

untuk belajar 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (23) 

Saya 

mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu. 

Tidak = 

29,1% (16) 

Lupa tanggal 

dan terlambat 

mengumpulkan 

tugas (5) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Teman lain 

menghambat 

pengumpulan 

tugas (2) 

Tugas tertinggal 

(1) 

Ada kesalahan  



52 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

dalam 

pengerjaan 

tugas (1) 

Karena waktu 

pengerjaan 

tugas yang 

terlalu cepat (1) 

 

Karena ada 

kegiatan 

kepanitiaan (1) 

 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

 

Ya = 

70,9% (39) 

 

 

Karena 

mempengaruhi 

nilai tugas (10) 

Tertib dan 

selalu 

mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu (8) 

Tidak 

menjawab 

alasan (21) 

Saya tidak 

menitip 

absenkan 

kehadiran 

mahasiswa lain. 

Tidak = 

67,3% (37) 

Dosen tidak 

memperhatikan 

kehadiran 

mahasiswa (1) 

 

Disiplin 

Rendah 

Karena 

hubungan 

pertemanan (11) 

Karena merasa 

iba (6) 

Terpaksa (4) 

Hanya sekali, 

setelah itu tidak 

melakukan lagi 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (14) 

Ya = 

32,7% (18) 

 

Memegang 

kejujuran (5) 

Takut ketahuan 

oleh dosen (1) 

Tidak sesuai 
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dengan 

peraturan (1) 

Malas untuk 

menitip 

absenkan (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (10) 

Saya tidak 

meminjam atau 

meminjamkan 

peralatan tulis / 

ujian saat ujian. 

Tidak = 

70,9% (39) 

Karena merasa 

iba dengan 

mahasiswa lain 

yang tidak 

punya alat tulis 

atau kalkultor, 

karena mereka 

butuh untuk 

mengerjakan 

ujian (13) 

 

Disiplin 

Rendah 

Merasa lebih 

baik 

meminjamkan 

alat tulis 

daripada 

memberi 

jawaban ujian 

(1) 

Karena dulu 

juga pernah 

meminjam (2) 

Peraturan 

terlalu kejam 

apabila tidak 

boleh 

meminjamkan 

peralatan tulis 

(1) 

Meminjamkan 

karena 

mengganggu (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (21) 

Ya = 

29,1% (16) 
 

Mematuhi 

peraturan (2) 

Karena tidak 

dapat diganggu 
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saat sedang 

ujian dan 

merepotkan 

orang lain (2) 

Karena sedang 

digunakan (3) 

Sudah memiliki 

catatan masing-

masing (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (8) 

Saya 

berkerjasama 

saat ujian. 

Tidak = 

34,5% (19) 

Terpaksa karena 

tidak tahu 

jawaban (2) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Merasa 

terganggu 

karena dimintai 

jawaban oleh 

teman lain (1) 

Karena teman 

lain bertanya 

dan merasa iba 

(4) 

Saling memberi 

itu baik (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (11) 

Ya = 

65,5% (36) 
 

Takut mendapat 

sanksi dan tidak 

lulus ujian (4) 

Takut dengan 

pengawas (1) 

Berusaha 

mengerjakan 

dengan usaha 

sendiri (7) 

Mentaati 

peraturan (1) 

Takut kehabisan 

waktu untuk 

mengerjakan 

ujian (2) 

Sudah sibuk 

dengan ujian 
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milik sendiri (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (20) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 172) 

Berdasarkan tabel 4.3 tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen 

berdasarkan peraturan perilaku dalam perkuliahan dikatakan tinggi dengan 

rata-rata 30,4 (55%), karena dari 5 (lima) item pernyataan hanya 2 (dua) 

pernyataan dimana kedisiplinan mahasiswa masih rendah yaitu menitip 

absenkan kehadiran mahasiswa lain dan meminjamkan peralatan tulis 

selama ujian sedang berlangsung. Alasan mengapa mahasiswa masih 

melakukan hal tersebut yaitu karena hubungan atau relasi pertemanan dan 

merasa iba karena membutuhkan. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara (lampiran hal 305 & 320) dimana 10 responden masih 

menemukan kejadian titip absen karena alasan mendesak, malas masuk ke 

kelas, dan tidak paham dan tidak suka dengan mata kuliah ataupun dosen 

yang akan mengajar. Serta 3 responden dari 10 responden (lampiran hal 

306 & 322) mengatakan pernah menemukan mahasiswa yang saling 

meminjamkan peralatan tulis selama ujian seperti salah satu contohnya 

adalah kalkulator.  

Namun dalam hal mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas 

secara tepat waktu mahasiswa sudah dikatakan disiplin karena mahasiswa 

tidak ingin kehilangan nilai, ingin mendapatkan nilai yang maksimal dan 

tertib. Selain itu mayoritas mahasiswa juga menyatakan tidak pernah 

mencontek selama ujian berlangsung, meskipun dalam wawancara dengan 

10 responden (lampiran hal 306 & 322) mayoritas mengatakan masih 

menemukan mahasiswa yang mencontek selama ujian, karena responden 

yang mengisi e-quetioner mayoritas adalah mahasiswa yang disiplin dalam 

mengerjakan ujian. 
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4.3.1.4 Persepsi mahasiswa mengenai ketaatan terhadap peraturan lain di 

Fakultas ( yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Fakultas ) 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen berdasarkan ketaatan 

terhadap peraturan lain di Fakultasdikatakan tinggi apabila ≥66% 

mahasiswa tidak membuang sampah sembarangan dan tidak merokok di 

dalam gedung. Karena demi kenyamanan dan kebersihan lingkungan, 

Fakultas memberikan himbauan kepada mahasiswa untuk membuang 

sampah pada tempatnya dan menetapkan gedung Justinus bebas dari asap 

rokok. Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen terhadap tingkat 

kedisiplinan berdasarkan ketaatan terhadap peraturan lain di Fakultas : 

Tabel 4. 4 Persepsi mahasiswa mengenai ketaatan terhadap peraturan lain di 

Fakultas ( yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di Fakultas ) 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Sayamembuang 

sampah pada 

tempatnya. 

Ya = 

96,4% (53) 

Sadar akan 

pentingnya 

kebersihan dan 

menjaga 

lingkungan 

agar tetap 

bersih (11) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Karena sudah 

disediakan 

tempat sampah 

(1) 

Meringankan 

tugas cleaning 

service(1) 

Karena cinta 

dengan 

lingkungan (3) 

Untuk 

memberikan 

teladan bagi 

mahasiswa 

lain untuk 

membuang 

sampah pada 

tempatnya (1) 
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Mentaati 

peraturan (2) 

Karena selalu 

diajarkan 

untuk 

membuang 

sampah pada 

tempatnya (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (33) 

Tidak= 

3,6% (2) 
 

Lupa untuk 

membuang 

sampah pada 

tempatnya (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (1) 

Sayamembuang 

sampahpada 

tempatnya 

apabila melihat 

sampah 

berserakan di 

kelas ataupun di 

gedung Justinus. 

Ya = 

69,1% (38) 

Sadar akan 

pentingnya 

menjaga 

kebersihan 

(10) 

 

Disiplin 

Tinggi 

Memberikan 

contoh ke 

mahasiswa 

lain (1) 

Saling 

menolong dan 

tidak ingin 

merepotkan 

petugas 

kebersihan (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (25) 

Tidak = 

30,9% (17) 
 

Merupakan 

tanggung 

jawab 

perorangan (2) 

Karena malas 

membuang 
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sampah orang 

lain (2) 

Merasa jijik 

dengan sampah 

milik orang 

lain (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (12) 

(Bagi yang 

merokok) saya 

tidak merokok 

di dalam gedung 

Justinus ataupun 

kelas.  

 

(Bagi yang tidak 

merokok) saya 

menegur 

mahasiswa lain 

yang merokok 

di dalam 

gedung, 

Ya = 

49,1% (27) 

Karena sudah 

ada peraturan 

dan 

himbauannya 

(2) 

 

Disiplin 

Sedang 

Mengganggu 

kenyamanan 

bersama (3) 

Tidak 

menjawab 

alasan (22) 

Tidak = 

50,9% (28) 
 

Masih jarang 

untuk 

mengingatkan 

(1) 

Takut untuk 

menegur 

(karena bukan 

teman sendiri) 

(3) 

Bisa terjadi 

pertikaian (1) 

Hal itu 

merupakan hak 

orang (1) 
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Karena 

memang tidak 

merokok (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (20) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 185) 

             Berdasarkan tabel 4.4 tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen 

berdasarkan peraturan perilaku dalam perkuliahan dikatakan tinggi dengan 

rata-rata 39,3 (71%), karena dari 3 (tiga) item pernyataan hanya 1 (satu) 

pernyataan dimana kedisiplinan mahasiswa masih sedang yaitu masih 

dilakukan merokok di dalam gedung dan tidak berani menegur mahasiswa 

yang melakukan hal tersebut. Mayoritas mahasiswa sudah disiplin dengan 

membuang sampah pada tempatnya dan berinisiatif untuk membuang 

sampah pada tempatnya apabila menemukan sampah berserakan. 

Meskipun hasil wawancara dengan 10 responden (lampiran hal 308 & 

324) mayoritas mengatakan masih menemukan sampah yang berserakan 

terutama di dalam kelas, karena responden yang mengisi e-quetioner 

mayoritas adalah mahasiswa yang disiplin dan sadar akan pentingnya 

kebersihan lingkungan dan mentaati peraturan yang ada. Hal ini juga 

didukung dalam hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti (lampiran hal 

331-336) pada pukul 07.30 hingga pukul 10.30 di ruang 535,541,531,dan 

534 peneliti tidak menemukan sampah berserakan di dalam kelas. Namun 

mahasiswa belum disiplin dalam hal merokok, karena masih ditemukan 

mahasiswa yang merokok di dalam gedung. Hal ini didukung dengan hasil 

wawancara (lampiran hal 307 & 323-324) dimana mayoritas responden 

mengatakan masih menjumpai mahasiswa yang merokok di dalam gedung. 

Peneliti juga pernah menjumpai mahasiswa yang merokok selama 

melakukan observasi (lampiran hal 331-336) pada hari Senin tanggal 4 
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Maret 2019 pukul 14.18 dan hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 pukul 12.15 

di pintu masuk gedung Justinus ( Leter U ). 

   Jadi, berdasarkan tabel 4.3.1.1, 4.3.1.2, 4.3.1.3, 4.3.1.4 : 

Indikator Tingkat Kedisiplinan Rata-Rata 

Aturan Waktu Disiplin Tinggi 65% 

Peraturan Fakultas Disiplin Tinggi 61% 

Peraturan perilaku 

dalam kuliah 
Disiplin Tinggi 55% 

Ketaatan terhadap 

peraturan lain di 

Fakultas 

Disiplin Tinggi 71% 

TOTAL RATA-RATA 63% 

 

Tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata berdasarkan 4 indikator tersebut 

dikatakan tinggi dengan total rata-rata 63%. Kedisiplinan mahasiswa 

manajemen yang masih dikatakan sedang dan rendah adalah seperti datang 

terlambat ke kelas, mengenakan kaos oblong saat kuliah, melakukan titip 

absen, bermain handphone, tidur atau berbicara sendiri saat kelas 

berlangsung, bekerja sama saat ujian, dan masih ditemukan mahasiswa 

yang merokok di dalam gedung. Hal ini didukung dengan hasil wawancara 

(lampiran hal 302 & 315) dimana 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) responden 

mangatakan tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen masih rendah 

karena masih ada mahasiswa yang datang terlambat, mengenakan kaos 

oblong saat kuliah, dan melakukan titip absen. Hanya 3 (tiga) responden 

yang mengatakan tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen tinggi atau 

sedang dengan alasan peraturan masih ditaati oleh mahasiswa seperti 

mengerjakan tugas dari dosen dan 1 (responden) mengatakan mahasiswa 
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masih tidak disiplin hanya dalam hal sampah, dimana masih ditemukan 

sampah di kelas. 

 

4.3.2 Persepsi mahasiswa manajemen terhadap faktor-faktor  yang 

mempengaruhi kedisiplinan 

Menurut Singodimedjo dalam Sutrisno (2016:94) ada berbagai 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan, faktor-faktor tersebut antara lain 

seperti adalah teladan pimpinan, besar kecilnya pemberian kompensasi, 

aturan pasti yang dijadikan pegangan, pengawasan pimpinan, keberanian 

pimpinan dalam mengambil tindakan, perhatian kepada karyawan dan 

menciptakan kebiasaan yang membentuk kedisiplinan. Berikut ini adalah 

persepsi mahasiswa terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan mahasiswa manajemen menurut Singodimedjo dalam 

Sutrisno (2016:94) : 

4.3.2.1 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai keteladanan dosen terhadap 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan  

 

Peranan keteladanan dosen dapat dijadikan sebagai faktor 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% 

menyatakan “Ya”, karena mahasiswa menjadikan dosen sebagai panutan 

bagi mahasiswa. Mahasiswa akan melihat bagaimana dosen dalam 

menegakkan dan mengendalikan kedisiplinan bagi dirinya dari aturan yang 

telah ditetapkan. Apabila dosen disiplin, maka mahasiswa juga akan 

disiplin. Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen terhadap 

pengaruh keteladanan dosen terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 5 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai keteladanan dosen 

terhadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Karena dosen 

selalu datang 

Ya = 69% 

(38) 

Dosen adalah 

seorang figur (3) 

 
Mempengaruhi 
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tepat waktu, 

saya 

termotivasi 

untuk datang 

tepat waktu 

juga 

Dosen adalah 

sumber motivasi 

(3) 

Dosen tidak 

memperbolehkan 

masuk kelas bagi 

mahasiswa yang 

terlambat (1) 

Masih ada dosen 

yang datang 

terlambat atau 

tidak tepat waktu 

untuk mengajar  

(10) 

Tidak menjawab 

alasan (21) 

Tidak = 

31% (17) 

 Takut 

terlambat 

dan 

tertinggal 

materi (3) 

Tidak 

menjawab 

alasan (14) 

Karena 

Dosen 

memberikan 

teladan 

kepada 

mahasiswa 

untuk 

membuang 

sampah pada 

tempatnya, 

saya juga 

membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Ya = 76% 

(42) 

Dosen menegur 

mahasiswa yang 

membuang 

sampah 

sembarangan (3) 

 

Mempengaruhi 

Dosen adalah 

seorang figur (2) 

Tidak semua 

dosen 

melakukannya 

(2) 

Tidak menjawab 

alasan(35) 

Tidak = 

24% (13) 

 Sebagai 

bentuk 

kepedulian 

agar gedung 

tetap bersih 

dan nyaman 

(4) 

Tidak 

pernah 
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melihat 

dosen 

membuang 

sampah pada 

tempatnya 

(2) 

Karena itu 

merupakan 

tanggung 

jawab 

perorangan 

(1) 

Belum ada 

yang 

memotivasi 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

Dosen 

mengenakan 

pakaian 

sopan yang 

sesuai dengan 

peraturan 

membuat 

saya 

termotivasi 

untuk 

mengenakan 

pakaian yang 

sopan juga 

Ya = 84% 

(46) 

Dosen 

merupakan 

cerminan, 

pemimpin atau 

figur bagi 

mahasiswa (9) 

 

Mempengaruhi 

Tidak menjawab 

alasan (37) 

Tidak = 

16% (9) 

 Agar terlihat 

rapi dan 

sopan (6) 

Mentaati 

peraturan (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (1) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (Lampiran hal 191) 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukan bahwa keteladanan dosen 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa dengan rata-rata 42 (76%), karena 

mahasiswa akan termotivasi untuk mengenakan pakaian sesuai dengan 

peraturan, membuang sampah pada tempatnya, dan datang tepat waktu ke 

kelas apabila dosen juga melakukan hal yang sama. Karena mahasiswa 

menganggap dosen sebagai teladan atau panutan bagi mahasiswa. Apabila 
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dikaitkan dengan tabel 4.1 salah satu alasan mahasiswa datang terlambat 

ke kelas karena dosen juga sering datang terlambat ke kelas. Hal ini juga 

didukung dengan hasil wawancara dengan 10 responden ( lampiran hal 

310&327) dimana responden mengatakan bahwa masih ada dosen yang 

belum memberikan teladan seperti datang tepat waktu untuk mengajar, 

dosen datang lebih awal sehingga mahasiswa juga datang lebih awal, 

mahasiswa membuang sampah pada tempatnya karena melihat dosen juga 

membuang sampah pada tempatnya, dan mahasiswa akan mengenakan 

pakaian berkerah karena dosen juga memberikan contoh yang serupa. 

Selama peneliti melakukan observasi (lampiran hal 332&333) pada hari 

Rabu & Jumat tanggal 6 &8 Maret 2019 dan hari Rabu, 13 Maret 2019 

pukul 07.30-10.30 di ruang 541 dan 531, peneliti menemukan dosen masih 

datang terlambat dari jam kelas di mulai. Selama mengikuti kelas pukul 

07.30-10.30 tanggal 5-13 Maret 2019 di ruang 535,531,541, dan 534 

peneliti juga menemukan bahwa dosen selalu mengenakan pakaian yang 

sesuai dengan peraturan yang di tetapkan.  

4.3.2.2 Persepsi mahasiswa manajemen mengenainilai dan penghargaan 

tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

 

Nilai atau penghargaan dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% 

menyatakan “Ya”, karena mahasiswa akan mematuhi peraturan yang 

berlaku, belajar dengan tekun dan selalu berusaha dengan baik apabila 

mendapatkan balas jasa yang setimpal dengan kontribusi mahasiswa. 

Apabila nilai atau pengharhaan ini terpenuhi, maka kedisiplinan akan 

dapat ditegakkan. Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen 

terhadap pengaruh nilai atau penghargaan terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 6 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai nilai dan penghargaan 

tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 
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Saya selalu 

hadir kuliah 

karena Dosen 

memberikan 

nilai tambahan 

untuk 

kehadiran 

100% 

mahasiswa 

Ya = 87% 

(48) 

Karena 

termotivasi 

agar 

mendapatkan 

nilai tambahan 

dari dosen 

(11) 

 

Mempengaruhi 

Tidak pernah 

menemukan 

dosen yang 

menerapkan 

hal ini (4) 

Tidak 

menjawab 

alasan (33) 

Tidak = 

13% (7) 
 

Tidak bisa 

hadir di kelas 

karena ada 

kepentingan 

atau acara 

lain (2) 

Karena malas 

masuk kelas 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (4) 

Dosen 

memberikan 

kesempatan 

bagi mahasiswa 

untuk bisa tidak 

mengikuti 

ujian, membuat 

saya 

menyelesaikan 

tugas 

semaksimal 

mungkin 

Ya =84% 

(46) 

Reward yang 

berharga dan 

memotivasi 

mahasiswa 

untuk 

mengerjakan 

tugas dengan 

maksimal 

untuk 

mendapatkan 

nilai yang 

maksimal juga 

dan bisa tidak 

mengikuti 

ujian (12) 

 

Mempengaruhi 

Tidak pernah 

merasakan 

karena masih 

mengikuti 
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ujian (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (32) 

Tidak = 

16% (9) 
 

Agar bisa 

fokus belajar 

di mata 

kuliah 

lainnya (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (8) 

Karena dosen 

selalu 

mengoreksi 

tugas, saya 

selalu 

mengerjakan 

tugas yang 

diberikan oleh 

dosen 

Ya = 95% 

(52) 

Dosen 

mengoreksi 

tugas sebagai 

bentuk 

penghargaan 

dari dosen 

untuk 

mahasiswa 

yang 

mengerjakan 

tugas (10) 

 

Mempengaruhi Ada dosen 

yang tidak 

mengoreksi 

tugas 

mahasiswa (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan(41) 

Tidak = 

5% (3) 
 

Tidak 

menjawab 

alasan (3) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 202) 

Berdasarkan tabel 4.6 nilai atau penghargaan dari dosen 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen dengan rata-rata 49 

(89%), karena dengan nilai atau penghargaan ini mahasiswa akan 

termotivasi karena ingin mendapatkan nilai tambahan, nilai yang maksimal 

serta penghargaan lainnya. Apabila dosen tidak mengoreksi tugas yang 

dikerjakan oleh mahasiswa, maka mahasiswa tidak akan mengerjakan tugas 



67 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

dengan maksimal dan tidak mengumpulkan tugas tepat waktu karena dosen 

sendiri tidak menghargai usaha mahasiswanya. Sama seperti pada tabel 4.3, 

mahasiswa ingin mendapatkan nilai tambahan atau nilai yang baik maka 

mahasiswa akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dengan 

maksimal dan mengumpulkan tugas tersebut tepat waktu. Selama peneliti 

melakukan observasi pada hari Senin, 11 Maret 2019 pukul 07.30-10.30 di 

ruang 534 (lampiran hal 334), peneliti menemukan dosen yang memberikan 

kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa tidak mengikuti ujian apabila 

mahasiswa tersebut mau mengerjakan tugas yang diberikan (presentasi) 

dengan minimal nilai 80, hal ini membuat mahasiswa aktif dan berinisiatif 

untuk maju dan membuat presentasi tersebut. 

4.3.2.3 Persepsi mahasiswa manajemen mengenaiaturan pasti yang dijadikan 

pegangan tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Aturan pasti yang dijadikan pegangandapat menjadi salah satu faktor 

yang mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% 

menyatakan “Ya”. Pembinaan untuk menegakkan kedisiplinan dapat 

terlaksana apabila didukung dengan aturan tertulis yang pasti untuk 

dijadikan pegangan, karena jika tertulis maka aturan tersebut tidak akan 

berubah-ubah. Salah satu contoh aturan tertulis di Fakultas yaitu membuang 

sampah pada tempatnya, larangan merokok di dalam gedung Justinus, 

selama ujian dilaksanakan tidak boleh menggunakan kaos oblong dan 

sandal, selama ujian dilaksanakan tidak boleh melakukan kerjasama dalam 

bentuk apapun. Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen terhadap 

pengaruh aturan pasti yang dapatdijadikan pegangan terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 7 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai aturan pasti yang 

dijadikan pegangan tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan Kategori 

Karena ada 

himbauan 

untuk 

membuang 

Ya = 95% 

(52) 

Karena sudah 

ada peraturan 

dan himbauan 

jadi harus 

 

Mempengaruhi 
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sampah, saya 

akan 

membuang 

sampah pada 

tempatnya 

mematuhinya 

untuk menjaga 

lingkungan 

tetap bersih 

dan nyaman 

(7) 

Tidak hanya 

sekedar dibaca 

namun juga 

dilaksanakan 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (44) 

Tidak = 

5% (3) 
 

Karena 

kesadaran diri 

sendiri 

meskipun ada 

peraturan yang 

mengatur (3) 

Karena ada 

larangan 

merokok di 

dalam 

gedung, saya 

tidak akan 

merokok di 

dalam 

gedung. Bagi 

yang tidak 

merokok saya 

akan menegur 

mahasiswa 

yang 

merokok di 

dalam gedung 

Ya = 49% 

(27) 

Berani 

menegur 

karena ada 

peraturannya 

dan harus 

mematuhi 

peraturan (3) 

 

Sedikit 

mempengaruhi 

Tidak 

menjawab 

alasan (24) 

Tidak = 

51% (28) 
 

Belum pernah 

menemukan 

mahasiswa 

yang merokok 

di dalam 

gedung (2) 

Takut untuk 

menegur (2) 

Mengganggu 

kenyamanan 

orang lain yang 

tidak merokok 

(2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (22) 
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Karena ada 

peraturan dan 

tata tertib 

pelaksanaan 

ujian, saya 

tidak pernah 

datang 

terlambat 

ujian lebih 

dari 15 menit 

Ya = 89% 

(49) 

Datang lebih 

awal karena 

takut tidak 

boleh 

mengikuti 

ujian dan 

mendapat nilai 

0 (nol) (7) 

 

Mempengaruhi 

Karena ada 

peraturan yang 

bisa menjadi 

kebiasaan (3) 

Tidak 

menjawab 

alasan(39) 

Tidak = 

11% (6) 
 

Karena masih 

pernah datang 

terlambat (1) 

Supaya bisa 

mengerjakan 

ujian dengan 

tenang (3) 

Tidak 

menjawab 

alasan (2) 

Karena ada 

peraturan dan 

tata tertib 

pelaksanaan 

ujian, saya 

selalu 

mengenakan 

kemeja dan 

sepatu 

tertutup saat 

mengikuti 

ujian 

Ya = 89% 

(49) 

Karena ada 

peraturan yang 

jelas dan 

mematuhi 

peraturan 

tersebut (5) 

 

Mempengaruhi 

Agar bisa 

mengikuti 

ujian dan tidak 

kehilangan 

nilai (4) 

Tidak 

menjawab 

alasan (40) 

Tidak = 

11% (6) 
 

Untuk 

menghargai diri 

sendiri dan 

terlihat sopan 

dan rapi saat 

ujian (3) 

Tidak 
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menjawab 

alasan (3) 

Karena ada 

peraturan dan 

tata tertib 

pelaksanaan 

ujian, saya 

tidak pernah 

melakukan 

kerjasama 

dalam bentuk 

apapun 

dengan 

mahasiswa 

lain saat 

ujian. 

Ya = 67% 

(37) 

Mentaati 

peraturan 

tersebut agar 

tidak 

mendapat nilai 

0 (nol) dalam 

ujian (3) 

 

Mempengaruhi 

Tidak 

menjawab 

alasan (34) 

Tidak = 

33% (18) 
 

Karena masih 

meminjamkan, 

bertanya atau 

memberikan 

jawaban ujian 

ke mahasiswa 

lain (3) 

Takut 

kehabisan 

waktu untuk 

membantu 

mahasiswa lain 

(1) 

Berkomitmen 

untuk jujur dan 

mengandalkan 

diri sendiri (6) 

Tidak 

menjawab 

alasan (8) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 207) 

Berdasarkan tabel 4.7 peraturan yang dijadikan pegangan dapat 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen dengan rata-rata 42,8 

(78%). Karena apabila melanggar peraturan tersebut, mahasiswa akan 

merugikan orang lain dan menerima konsekuensi yang akan merugikan 

mahasiswa tersebut apabila melanggar peraturan tersebut, seperti tidak bisa 

mengikuti ujian dan mendapat nilai nol (0) karena datang terlambat, 

mengenakan kaos dan melakukan kerjasama saat ujian dilaksanakan. Berikut 
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ini adalah beberapa peraturan tertulis yang didapat melalui observasi peneliti 

yang dapat dijadikan pegangan mahasiswa agar disiplin. 

 

 

Gambar4. 3 Himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya 

 

Sumber : Dokumen FEB Unika Soegijapranata 2019 

Berdasarkan hasil observasi (lampiran hal 331)  pada hari Senin-

Rabu, 4-13 Maret 2019 pukul 07.30-13.00 di ruang kelas 531,535,534, 

541, belakang koperasi mahasiswa, tempat belajar lantai 2 (dua) dan 

disekitar gedung Justinus, peneliti tidak menemukan sampah yang 

berserakan. Peraturan ini dapat ditemukan disetiap dinding kaca kelas agar 

mudah dilihat oleh mahasiswa. 

Gambar4. 4 Peraturan larangan merokok 
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Sumber : Dokumen FEB Unika Soegijapranata 2019 

Berdasarkan hasil observasi (lampiran hal 331)  pada hari Senin-

Rabu, 4-6 Maret 2019 dan Rabu, 13 Maret 2019 pukul 10.30-13.00 di 

pintu masuk gedung Justinus ( Leter U& belakang koperasi mahasiswa ), 

peneliti masih menemukan mahasiswa yang merokok. Peraturan ini dapat 

ditemukan di setiap pintu masuk gedung Justinus, agar setiap mahasiswa 

mudah melihat peraturan ini ketika memasuki gedung. 

4.3.2.4 Persepsi mahasiswa manajemen mengenaipengawasan dosen tehadap 

faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Pengawasan dosendapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% 

menyatakan “Ya”, karena dengan adanya pengawasan dari dosen akan 

membantu mengarahkan mahasiswa untuk terbiasa untuk melaksanakan 

sesuatu sesuai dengan peraturan yang ada guna menegakkan kedisiplinan. 

Berikut ini adalah persepsi mahasiswa manajemen terhadap pengaruh 

pengawasan dosen terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 8 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai pengawasan dosen 

tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan 

Kategori 

Karena dosen 

selalu 

Ya = 89% 

(49) 

Ada beberapa 

dosen yang 

 
Mempengaruhi 
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mengecek 

presensi 

kehadiran, saya 

tidak pernah 

melakukan titip 

absen 

melakukan hal 

tersebut (2) 

Takut 

ketahuan oleh 

dosen dan 

merasa malu 

(2) 

Takut 

mengurangi 

nilai (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (44) 

Tidak = 

11% (6) 
 

Tidak 

menjawab 

alasan (6) 

Karena para 

dosen selalu 

menegur 

mahasiswa 

yang datang 

kuliah 

mengenakan 

kaos oblong, 

sayatidak 

pernah 

mengenakan 

kaos oblong 

saat kuliah 

Ya = 71% 

(39) 

Tidak pernah 

ditegur karena 

selalu 

mengenakan 

pakaian 

berkerah (2) 

 

Mempengaruhi 

Dosen 

mengeluarkan 

mahasiswa 

dari kelas yang 

mengenakan 

kaos oblong 

(1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (36) 

Tidak = 

29% (16) 
 

Karena sudah 

ada 

peraturannya 

dan mematuhi 

peraturan 

tersebut (6) 

Agar terlihat 

sopan (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (8) 

Karena para 

dosen selalu 

mengawasi 

Ya = 78% 

(43) 

Karena ketat 

dalam 

mengawasi 

 

Mempengaruhi 
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mahasiswa saat 

proses belajar 

mengajar, saya 

tidak berani 

untuk tidur, 

bermain 

handphone, 

berbicara 

dengan teman 

atau 

meninggalkan 

kelas tanpa 

sepengetahuan 

dosen 

perilaku 

mahasiswa di 

kelas (2) 

Karena 

mahasiswa 

merasa bosan 

dan dosen 

tidak peduli 

(6) 

Untuk 

menghargai 

dosen (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan(34) 

Tidak = 

22% (12) 
 

Mematuhi 

peraturan (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (11) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 221) 

Berdasarkan tabel 4.8 pengawasan dosen mempengaruhi kedisiplinan 

mahasiswa dengan rata-rata 44 (80%). Apabila dosen selalu mengawasi 

presensi kehadiran mahasiswa dengan mengecek presensi secara berkala,  

mengawasi mahasiswa yang mengenakan kaos oblong dan mengawasi 

perilaku mahasiswa selama kelas berlangsung, mahasiswa tidak akan 

melakukan hal tersebut. Pada tabel 4.2 juga diketahui bahwa salah satu 

alasan mahasiswa berani mengenakan kaos dan tidak memperhatikan dosen 

karena dosen tidak peduli atau tidak menegur sama sekali. Dalam hasil 

wawancara (lampiran hal 304-306) beberapa responden mengatakan bahwa 

masih ada mahasiswa yang berani mengenakan kaos oblong saat kuliah dan 

bermain handphone, berbicara sendiri dan tidur di kelas karena dosen tidak 

menegur atau tidak peduli dengan cara berpakaian mahasiswa dan tindakan 

tersebut. Berdasarkan hasil observasi (lampiran hal 331 & 332) pada hari 

Selasa, 5 Maret 2019 pukul 07.30-10.30 di ruang 535, peneliti mendapatkan 

dosen yang menegur langsung mahasiswa yang bermain handphone dan 

berbicara sendiri di kelas, dan pada Rabu, 6 Maret 2019 pukul 07.30-10.30 
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di ruang 541, peneliti menemukan dosen yang mengecek presensi kehadiran 

mahasiswa, sehingga tidak ada mahasiswa yang berani melakukan titip 

absen. 

4.3.2.5 Persepsi mahasiswa manajemen mengenaikeberanian dosen dalam 

mengambil tindakan tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Keberanian dosen dalam mengambil tindakandapat menjadi salah 

satu faktor yang mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila 

≥66% menyatakan “Ya”, karena apabila ada mahasiswa yang melakukan 

pelanggaran maka dosen harus mengambil tindakan sesuai dengan sanksi 

yang ada agar mahasiswa tidak melakukan hal yang serupa dan tidak 

melakukan sesuatu dengan seenaknya sendiri . Berikut ini adalah persepsi 

mahasiswa manajemen terhadap pengaruh keberanian dosen terhadap 

kedisiplinan : 

Tabel 4. 9 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai keberanian dosen 

dalam mengambil tindakan tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan 

Kategori 

Karena para 

dosen berani 

menegur dengan 

tegas pada 

mahasiswa yang 

tidak disiplin, 

bagi mahasiswa 

yang merokok  

saya pernah 

merokok di 

dalam gedung 

atau kelas.  

 

Dan bagi 

mahasiswa yang 

tidak merokok, 

saya selalu 

menjaga 

kebersihan 

lingkungan 

Ya = 78% 

(43) 

Jarang 

melihat 

dosen 

menegur 

mahasiswa 

yang tidak 

disiplin 

secara 

langsung (1) 

 

Mempengaruhi 
Dosen juga 

merokok (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (41) 

Tidak = 

22% (12) 
 

Mentaati 

peraturan dan 

selalu menjaga 

kebersihan 

agar 

lingkungan 
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dengan 

membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

bersih dan 

nyaman (7) 

Karena sudah 

menjadi 

kebiasaan (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (4) 

Para dosen selalu 

mengeluarkan 

mahasiswa  yang 

tidur, ramai, atau 

membuat 

kegaduhan di 

kelas, bermain 

HP, dan 

meninggalkan 

kelas tanpa seijin 

dosen yang 

mengganggu 

suasana belajar, 

saya tidak berani 

untuk melakukan 

hal-hal tersebut 

Ya = 85% 

(47) 

Hanya 

beberapa 

dosen yang 

melakukan 

hal tersebut 

(2) 

 

Mempengaruhi 

Ada dosen 

yang tidak 

peduli (2) 

Dosen hanya 

menegur saja 

(1) 

Belum 

pernah 

menemukan 

dosen 

melakukan 

tindakan 

tersebut (1) 

Malu jika 

ditegur dan 

dikeluarkan 

dari kelas (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (39) 

Tidak = 

15% (8) 
 

Supaya 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

menjadi 

nyaman (1) 

Mentaati 

peraturan (1) 

Karena 

memang tidak 

berani 

melakukan hal 
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tersebut (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

Karena para 

dosen tidak 

memperbolehkan 

masuk ke kelas 

pada setiap 

mahasiswa yang 

terlambat, saya 

tidak berani 

untuk datang 

terlambat 

Ya = 93% 

(51) 

Ada dosen 

tidak peduli 

dengan 

mahasiswa 

yang 

terlambat (1) 

 
 

Mempengaruhi 

Karena ada 

dosen yang 

memberikan 

toleransi 

apabila 

mahasiswa 

memberikan 

alasan yang 

masuk akal 

(2) 

Karena takut 

ketinggalan 

pelajaran (3) 

Karena ada 

dosen yang 

melakukan 

hal tersebut 

(1) 

Takut 

kehilangan 

absensi (1) 

Malu dan 

takut jika 

ditegur oleh 

dosen (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (41) 

Tidak = 

7% (4) 
 

Mengusahakan 

untuk selalu 

datang tepat 

waktu (2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (2) 

Dosen akan Ya = 89% Takut jika  Mempengaruhi 
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memberikan nilai 

NOL (0) pada 

mahasiswa yang 

melalukan 

kecurangan saat 

ujian, sehingga 

saya tidak berani 

melalukan 

tindakan tersebut 

(49) ketahuan 

karena 

pengawas 

ketat (2) 

Agar 

mahasiswa 

tidak berani 

mencontek 

(1) 

Takut 

mendapat 

nilai 0 (nol) 

dan tidak 

mau hal itu 

terjadi (5) 

Tidak 

menjawab 

alasan (41) 

Tidak = 

11% (6) 
 

Mengerjakan 

ujian sebisa 

mungkin  / 

jujur dalam 

mengerjakan 

ujian (4) 

Tidak 

menjawab 

alasan (2) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 226) 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa keberanian dosen dalam 

mengambil tindakan bagi mahasiswa yang tidak disiplin dapat 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa dengan rata-rata 47,5 (86%). 

Dengan keberanian dosen, mahasiswa tidak akan berani untuk melakukan 

tindakan yang salah seperti merokok dan membuang sampah sembarangan, 

bermain handphone, berbicara sendiri dan tidur saat kelas berlangsung, 

datang terlambat ke kelas, dan melakukan kerjasama saat ujian. Karena jika 

melanggar mahasiswa akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi atas 

tindakannya. Pada tabel 4.3, diketahui bahwa salah satu alasan mahasiswa 

tidak berani melakukan kerjasama saat ujian karena takut tidak lulus dan 

mendapat nilai nol (0). Namun masih ada beberapa dosen yang belum berani 

atau tegas dalam mengambil tindakan. Berdasarkan hasil wawancara 
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(lampiran hal 303,306 & 317,322) responden mengatakan bahwa mahasiswa 

yang datang terlambat mendapat perlakuan dosen yang berbeda dimana ada 

yang diperbolehkan masuk ada juga yang tidak diperbolehkan masuk, 

membiarkan mahasiswa yang melakukan kerjasama selama ujian dan ada 

yang secara tegas memberikan sanksi bagi mahasiswa yang melakukan 

kecurangan selama ujian. Begitu pula dengan dosen yang tidak menegur 

mahasiswa yang bermain handphone, berbicara sendiri dan tidur saat kelas, 

jadi jangan disalahkan apabila mahasiswa masih dan berani melakukan hal-

hal tersebut. Hal ini juga dibuktikan pada hasil observasi peneliti pada hari 

Jumat, 8 Maret 2019 pukul 07.30-10.30 di ruang 531 (lampiran hal333) 

dengan keberanian dosen untuk mengeluarkan mahasiswa yang terlambat 

melebihi batas waktu keterlambatan 15 menit, mengenakan baju tanpa kerah 

dan bermain handphone saat kelas.  

4.3.2.6 Persepsi mahasiswa manajemen mengenaiperhatian kepada mahasiswa 

tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Perhatian kepada mahasiswadapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% 

menyatakan “Ya”. Dosen yang memberikan perhatian kepada mahasiswa 

dapat menciptakan kedisiplinan yang baik. Berikut ini adalah persepsi 

mahasiswa manajemen terhadap pengaruh perhatian kepada mahasiswa 

terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 10 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai perhatian kepada 

mahasiswa tehadap faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Item 

Pernyataan 
Jawaban Alasan 

Kategori 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa 

untuk 

mengenakan 

kemaja dan 

sepatu tertutup, 

Ya = 75% 

(41) 

Karena dosen 

tersebut juga 

disiplin (1) 

 

Mempengaruhi 
Tidak 

menjawab 

alasan (40) 

Tidak = 

25% (14) 
 

Karena tanpa 

diingatkan 



80 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

saya selalu 

mengenakan 

kemeja dan 

sepatu tertutup 

saat kuliah 

mahasiswa 

sudah sadar 

diri untuk 

selalu 

mengenakan 

kemeja (2) 

Sudah 

menjadi 

aturan dan 

perlu ditaati 

(5) 

Agar terlihat 

rapi dan 

sopan (1) 

Jika ketahuan 

dosen baru 

menegur (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa 

untuk 

membawa 

sumber buku 

mata kuliah, 

saya selalu 

membawa 

sumber buku 

mata kuliah saat 

kelas 

Ya = 80% 

(44) 

Karena penting  

agar mahasiswa 

dapat 

memahami 

materi (3) 

 

Mempengaruhi 

Karena dosen 

mewajibkan (2) 

Agar tidak 

dikeluarkan 

dari kelas (1) 

Karena buku 

terlalu mahal 

dan tidak 

diwajibkan oleh 

dosen untuk 

membawa (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (37) 

Tidak = 

20% (11) 
 

Meminjam 

perpustakaan 

atau teman 

apabila tidak 

bisa membeli 

buku  (1) 

Karena lupa 
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(2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (8) 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

batas waktu 

pengumpulan 

tugas kuliah, 

sehingga saya 

selalu 

mengumpulkan 

tugas kuliah 

tepat waktu 

Ya = 91% 

(50) 

Agar mendapat 

nilai yang 

maksimal (5) 

 

Mempengaruhi 

Karena sudah 

diingatkan oleh 

dosen tertentu 

jika ada batas 

waktu 

pengumpulan 

(4) 

Karena dosen 

tersebut juga 

disiplin (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (40) 

Tidak = 

9% (5) 
 

Agar tenaga 

dalam 

membuat 

tugas tidak 

terbuang sia-

sia (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (4) 

Karena dosen 

selalu 

memperhatikan 

mahasiswa 

yang selalu 

bermain HP, 

tidur, dan ramai 

sendiri saat 

kelas 

berlangsung, 

saya tidak 

pernah 

melakukan 

ketiga hal 

tersebut 

Ya = 87% 

(48) 

Karena dosen 

juga disiplin (1) 

 

Mempengaruhi 

Dosen 

melarang 

mahasiswa 

untuk bermain 

handphone saat 

kuliah sedang 

berlangsung (1) 

Karena bosan 

dan tidak 

memahami 

materi dan 

Dosen tidak 

peduli (4) 

Masih bermain 

HP walaupun 
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tidak sering, 

tergantung 

siapa dosennya 

(4) 

Dosen 

mengeluarkan 

mahasiswa dari 

kelas yang 

melakukan hal 

tersebut (1) 

Karena dosen 

ketat dalam 

memperhatikan 

mahasiswa (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (36) 

Tidak = 

13% (7) 
 

Tidak 

menjawab 

alasan (7) 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa 

untuk tidak 

meninggalkan 

sampah di 

kelas, saya 

tidak pernah 

meninggalkan / 

membuang 

sampah di kelas 

Ya = 85% 

(47) 

Karena dosen 

mengingatkan 

maka harus 

mentaati dan 

menjaga 

lingkungan agar 

tetap bersih dan 

nyaman dalam 

proses belajar 

mengajar (6) 

 

Mempengaruhi 
Tidak 

menjawab 

alasan (41) 

Tidak = 

15% (8) 
 

Kesadaran 

diri sendiri 

(3) 

Tidak 

menjawab 

alasan (5) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 231) 

Berdasarkan tabel 4.10 perhatian dosen kepada mahasiswa 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa dengan rata-rata 46 (84%), seperti 

mengingatkan mahasiswa untuk mengenakan pakaian berkerah, 
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mengumpulkan tugas tepat waktu, membawa buku saat kuliah, membuang 

sampah pada tempatnya dan memperhatikan mahasiswa yang bermain 

handphone, berbicara sendiri atau tidur di kelas. Berdasarkan hasil 

wawancara (lampiran hal 308,309&325,326) beberapa dosen memberikan 

peranan dalam menerapkan kedisiplinan mahasiswa dengan memberikan 

aturan selama kegiatan kuliah, mengingatkan mahasiswa mengenai cara 

berpakaian yang harus mengenakan baju berkerah, dan mengingatkan 

mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya. Selama peneliti 

melakukan observasi (lampiran hal 331-336) pada tanggal 5-13 Maret 2019 

pukul 07.30-10.30 di ruang 535,541,531 dan 534, perhatian dosen pada 

kedisiplinan mahasiswa ditunjukan dengan pemberian beberapa aturan 

selama kegiatan perkuliahan berlangsung seperti batas toleransi 

keterlambatan 15 menit, mewajibkan mahasiswa untuk membawa sumber 

buku saat kuliah, dilarang bermain handphone saat kelas kecuali untuk 

keperluan penting atau instruksi dari dosen, dan melarang mahasiswa 

mengenakan baju tanpa kerah atau kaos oblong saat kuliah.  

4.3.2.7 Persepsi mahasiswa manajemen mengenaikebiasaan yang menegakkan 

kedisiplinan tehadap faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan 

Kebiasaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan mahasiswa manajemen apabila ≥66% menyatakan “Ya”, karena 

dengan kebiasaan yang baik seperti saling menghormati apabila bertemu di 

lingkungan Fakultas, selalu meminta ijin ketika hendak meninggalkan kelas 

beserta alasan, dan saling mengingatkan apabila masih ada yang melanggar 

peraturan akan mendukung dalam menegakkan kedisiplinan. Karena 

kebiasaan yang baik ini akan selalu dilakukan oleh mahasiswa. Berikut ini 

adalah persepsi mahasiswa manajemen terhadap kebiasaan yang 

menegakkan kedisiplinan terhadap kedisiplinan : 

Tabel 4. 11 Persepsi mahasiswa manajemen mengenai kebiasaan yang 

menegakkan kedisiplinan tehadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan 
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Item Pernyataan Jawaban Alasan Kategori 

Saya menyapa 

dan memberika 

salam kepada 

dosen saat betemu 

Ya = 89% 

(49) 

Sebagai 

bentuk sopan 

santun kepada 

dosen (3) 

 

Mempengaruhi 

Selalu 

menerapkan 

3S  (senyum, 

sapa, salam) 

dalam 

beraktivitas 

(3) 

Karena sudah 

menjadi 

kebiasaan (2) 

Supaya lebih 

dekat dengan 

dosen (1) 

Karena kenal 

dengan dosen 

yang 

bersangkutan 

(1) 

Tergantung 

siapa dosen 

yang akan di 

sapa, karena 

ada dosen 

yang tidak 

merespon 

ketika disapa 

oleh 

mahasiswa (4) 

Tidak berani 

untuk 

menyapa (1) 

Tidak 

menjawab 

pernyataan 

(34) 

Tidak = 

11% (6) 
 

Tidak 

menjawab 

pernyataan 

(6) 

Mahasiswa selalu 

ijin terlebih 

Ya = 

100% (55) 

Sebagai 

bentuk sopan 

 
Mempengaruhi 
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dahulu kepada 

dosen apabila 

hendak ke kamar 

mandi ataupun 

ijin untuk 

mengikuti 

kegiatan 

akademik / non 

akademik 

Universitas yang 

harus 

meninggalkan 

kelas 

santun serta 

menghargai 

dosen (10) 

Budaya untuk 

saling 

menghormati 

(1) 

Karena hal 

tersebut 

merupakan 

suatu aturan 

yaitu tata 

karma (1) 

Agar tidak 

dicari oleh 

dosen (1) 

Tidak 

menjawab 

alasan (42) 

Saya menegur 

teman/mahasiswa 

lain yang 

merokok di dalam 

gedung ataupun 

yang membuang 

sampah 

sembarangan 

Ya = 56% 

(31) 

Menjaga 

lingkungan 

agar 

lingkungan di 

gedung atau 

kelas menjadi 

bersih (2) 

 

Sedikit 

Mempengaruhi 

Karena kenal 

dengan 

mahasiswa 

tersebut (2) 

Karena sudah 

menjadi tugas 

untuk saling 

mengingatkan 

(1) 

Karena 

mengganggu 

dan melanggar 

peraturan 

Fakultas (1) 

Tidak berani 

atau takut 

untuk menegur 

(3) 

Malas 

menegur 
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karena sering 

dihiraukan (4) 

Tidak 

menjawab 

alasan(18) 

Tidak = 

44% (24) 
 

Karena 

setiap 

mahasiswa 

sudah 

dianggap 

dewasa 

(kesadaran 

diri) (1) 

Tidak 

pernah 

melihat 

mahasiswa 

melakukan 

hal tersebut 

(2) 

Tidak 

menjawab 

alasan (21) 

Sumber : Data Primer yang diolah bulan Maret 2019 (lampiran hal 239) 

Berdasarkan tabel 4.11 kebiasaan baik mahasiswa dapat 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa dengan rata-rata 45 (82%), seperti 

menyapa dosen saat bertemu, selalu meminta ijin ketika hendak ke kamar 

mandi dan menegur mahasiswa lain yang tidak disiplin seperti merokok di 

dalam gedung dan membuang sampah sembarangan. Selain sebagai bentuk 

sopan santun, juga sebagai bentuk kebiasaan baik yang akan selalu 

dilakukan oleh mahasiswa demi kenyamanan bersama. Berdasarkan hasil 

wawancara (lampiran hal311&328), beberapa responden mengatakan 

mayoritas mahasiswa memberikan salam kepada dosen ketika 

bertemu,namun ada juga mahasiswa yang belum melakukan hal tersebut 

karena ada beberapa dosen yang tidak mau disapa sehingga mahasiswa 

tidak berani untuk menyapa dosen tersebut.  

Jadi berdasarkan tabel 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.2.3, 4.3.2.4, 4.3.2.5, 

4.3.2.6 dan 4.3.2.7:  
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Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kedisiplinan 

Kategori Rata-Rata 

Teladan Dosen Mempengaruhi 76% 

Nilai atau penghargaan Mempengaruhi 89% 

Aturan pasti yang dijadikan 

pegangan 
Mempengaruhi 78% 

Pengawasan dosen Mempengaruhi 80% 

Keberanian dosen Mempengaruhi 86% 

Perhatian kepada mahasiswa Mempengaruhi 84% 

Kebiasaan yang 

menegakkan kedisiplinan 

Mempengaruhi 82% 

TOTAL RATA-RATA 82% 

 

Teladan dosen, nilai atau penghargaan, aturan pasti yang dijadikan pegangan, 

pengawasan dosen, keberanian dosen dalam megambil tindakan, perhatian kepada 

mahasiswa dan kebiasaan sangat mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa 

manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata dengan total rata-

rata 82%.Hal ini juga didukung denganhasil wawancara (lampiran hal 301&314) 

disimpulkan dari pernyataan 10 (sepuluh) responden bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa adalah dari diri sendiri seperti kemauan 

dan kesadaran diri akan pentingnya kedisiplinan dan dari faktor lainnya seperti 

latar belakang keluarga, pergaulan, teladan dari orang lain, hukuman / sanksi, 

keberanian untuk bertindak dan perhatian dari orang lain untuk menunjang 

kedisiplinanseseorang.


