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LAMPIRAN 1 

PANDUAN WAWANCARA PRA SURVEI 

Saudara/i diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini : 

1. Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

Jawaban :  

 

2. Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

Jawaban : Ya/Tidak 

Alasan : 

 

3. Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus diterapkan 

pada mahasiswa ? 

Jawaban : 

 

4. Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

Jawaban : Ya/Tidak 

Alasan : 

 

5. Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

Jawaban : Ya/Tidak 

Alasan : 

 

6. Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

Jawaban : Ya/Tidak 

Alasan : 
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LAMPIRAN 2 

Hasil wawancara dengan enam mahasiswa manajemen tentang kedisiplinan 

mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang 

RESPONDEN 1 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Disiplin itu tepat dalam segala hal, baik waktu, perilaku maupun 

kebiasaan. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Perlu, karena banyak mahasiswa yang masih datang kuliah tidak 

tepat waktu, telat mengumpulkan tugas. 

PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Disiplin dalam masuk ke kelas, disiplin dalam belajar dan disiplin 

dalam berkegiatan. 

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

RESPONDEN : Tidak. 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Belum. Karena kurang sosialisasi, dan masih ada mahasiswa 

yang tidak peduli atau mengacuhkan peraturan yang ada. 

PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 
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RESPONDEN : Sudah. Saya sudah datang ke kelas tepat waktu atau tidak pernah 

telat dan tugas saya selalu selesai tepat waktu. 

RESPONDEN 2 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Kedisiplinan itu harus tepat dalam segala hal. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Perlu sekali. Karena realitanya mahasiswa kita masih banyak 

yang telat masuk kelas, telat mengumpulkan tugas dan hal-hal kecil lainnya yang 

masih sering disepelekan oleh mahasiswa. 

PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Dari hal-hal kecil seperti datang tepat waktu saat kuliah, dan 

mengumpul tugas tepat waktu. 

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

RESPONDEN : Tau, misalnya keterlambatan datang kelas maksimal 15 menit, 

tidak mengumpulkan tugas akan diberi nilai Nol oleh dosen. 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Sudah tapi tidak dilakukan. 

PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

RESPONDEN : Sudah, Saya tidak pernah telat datang ke kelas. Kalaupun saya 

terlambat saya lebih memilih untuk tidak masuk ke kelas. 
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RESPONDEN 3 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Disiplin itu sikap taat atau patuh terhadap peraturan. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Perlu sekali, karena menurut saya mahasiswa FEB itu masih tidak 

peduli dengan lingkungannya. 

PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Datang tidak terlambat, mengumpulkan tugas tepat waktu, 

membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merokok di dalam gedung Justinus. 

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

RESPONDEN : Tau, misalnya kuliah harus mengenakan kemeja, celana panjang, 

sepatu bertali, maksimal keterlamabtan 15 menit 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Sudah tau tapi tidak peduli. Seperti ada peraturan yang tertulis ( 

dalam bentuk MMT ataupun poster ) di gedung bahwa mahasiswa tidak 

diperbolehkan merokok di dalam gedung, namun masih saja ada mahasiswa yang 

melanggarnya. Dan juga sampah, masih banyak sampah yang berserakan di area 

gedung. 

PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

RESPONDEN : Belum, karena saya masih sering menggunakan celana ripped 

jeans, dan kaos oblong. Saya juga pernah datang terlambat lebih dari 15 menit. 
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RESPONDEN 4 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Disiplin itu dibagi menjadi dua yaitu disiplin dalam waktu dan 

disiplin ilmu. Disiplin ilmu berarti kita harus jujur, sedangkan disiplin dalam 

waktu berarti selalu menepati sesuai dengan waktu yang telat ditetapkan. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Sangat perlu, karena jika ada yang terlambat di kelas akan 

merugikan pihak lain. Misalnya jika mahasiswa terlambat, dosen akan menunggu 

lama dan waktu untuk mengajar akan berkurang. Begitu pula sebaliknya,apabila 

dosen terlambat masuk maka mahasiswa akan menunggu lama. Jadi masih ada 

sikap tidak respect antar mahasiswa dan dosen. 

PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Dimulai dari awal dimana mahasiswa bisa belajar yang namanya 

on time. Misalnya dalam datang ke kelas ataupun dalam menepati janji. 

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

RESPONDEN : Perarturan umumnya tau. Misalnya, keterlambatan maksimal 15 

menit tapi diusahakan jangan terlambat, dan di kelas harus jujur kerana sebagai 

mahasiswa harus jujur. 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Belum sama sekali. Kenyataannya masih banyak mahasiswa yang 

datang terlambat masuk kelas dan tidak minta maaf pada dosen yang 

bersangkutan. 
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PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

RESPONDEN : Sudah. Karena setiap datang kelas saya tidak pernah datang 

terlambat. Jika terlambat saya sebelumnya sudah ijin ke dosen yang bersangkutan 

dengan menyertakan alasan mengapa saya terlambat misalnya karena kecelakaan. 

RESPONDEN 5 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Disiplin itu suatu tindakan yang mengarahkan kita untuk 

berperilaku baik. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Perlu. Karena teman-teman manajemen angkatan saya belum 

menerapkan apa yang namanya disiplin, misalnya seperti masih ada yang 

terlambat masuk kelas padahal mahasiswa sudah tau jam berapa kelas akan 

dimulai, masih ada yang titip absen terutama angkatan di atas saya, saat saya 

sedang melaksanakan asistensi dosen ke mahasiswa angkatan 2018 mahasiswa 

masih meninggalkan sampah di kelas jadi kebiasaan mahasiswa baru saja sudah 

seperti ini apalagi mahasiswa angkatan diatasnya. Saya melihat juga masih ada 

mahasiswa terutama mahasiswi yang menggunakan kaos oblong saat kuliah. 

PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Datang ke kelas tepat waktu sebelum dosen datang, tidak 

melakukan titip absen, membuang sampah pada tempat sampah, mengenakan 

pakaian sopan sesuai peraturan saat kuliah. 

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 
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RESPONDEN : Tau. Tentang berpakaian dimana harus menggunakan baju 

berkerah dan sepatu tertutup saat kuliah, keterlambatan masuk kelas maksimal 15 

menit misalnya kelas dimulai pukul 07.30 maka keterlambatannya maksimal 

17.45, di kelas sudah tertempel kertas ajakan “Yuk membuang sampah pada 

tempatnya” agar mahasiswa selalu membuang sampah di tempatnya, mahasiswa 

tidak diperbolehkan melakukan titip absen. 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Sebenarnya sudah mengerti, namun mereka belum mengilhami 

atau menerapkan peraturan tersebut dalam kehidupannya. Jadi mereka hanya 

mendengar namun tidak mau mendengarkan.  

PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

RESPONDEN : Sebagai mahasiswa saya akhir-akhir ini belum disiplin, karena 

saya masih masih datang terlambat, namun saya datang terlambat karena dosen 

juga belum datang. Namun saya mengusahakan diri saya untuk memegang teguh 

kedisiplinan. Dimana saya mencoba untuk tidak pernah melakukan titip absen, 

selalu mengingatkan teman saya untuk membuang sampah pada tempatnya dan 

menjadi figure dimana apabila saya melihat sampah di kelas saya mencoba untuk 

membuangnya di tempat sampah. 

RESPONDEN 6 

PENELITI : Apakah arti kedisiplinan menurut anda ? 

RESPONDEN : Menurut saya kedisiplinan itu dimana seseorang ingin sesuatu 

berjalan dengan lancar. 

PENELITI : Apakah kedisiplinan perlu di terapkan di Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis 

RESPONDEN : Perlu, karena beberapa mahasiswa masih kurang tingkat 

kedisiplinannya karena masih ada pengaruh jelek dari teman-temannya. 
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PENELITI : Menurut anda, apa saja perilaku disiplin yang baik yang harus 

diterapkan pada mahasiswa ? 

RESPONDEN : Menurut saya, disiplin dalam membuang sampah, tidak 

mencoret-coret meja atau kursi di kelas, setelah menggunakan fasilitas di kelas 

kita harus mengembalikannya seperti semula.  

PENELITI : Apakah anda mengetahui peraturan yang ada di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis ? Jika Ya peraturan apa saja yang ada ketahui ? 

RESPONDEN : Tidak semuanya, yang saya tau yaitu tidak boleh merokok di 

dalam gedung, tidak boleh mengenakan kaos oblong, tidak boleh mengenakan 

sandal jepit, tidak boleh menggunakan celana pendek. 

PENELITI : Apakah semua mahasiswa manajemen sudah mengetahui peraturan 

di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ?  

RESPONDEN : Sebenarnya mahasiswa sudah memahami, namun mereka masih 

kurang peduli, karena mereka hanya menganggap itu hanya peraturan belaka. 
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PENELITI : Apakah anda sendiri sudah disiplin sebagai mahasiswa ? 

RESPONDEN : Dalam hal berpakaian dan datang ke kelas saya sudah disiplin.  

Tabel hasil Pra-Survei Wawancara dengan6 (enam) mahasiswa manajemen tentang kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

Pertanyaan R1 R2 R3 R4 R5 R6 K 

Apakah arti 

kedisiplinan 

menurut anda ? 

Tepat dalam 

segala hal, baik 

waktu, perilaku 

maupun 

kebiasaan 

Tepat dalam 

segala hal. 

Sikap taat atau 

patuh terhadap 

peraturan. 

Disiplin dalam 

waktu dan 

disiplin ilmu. 

Disiplin ilmu 

berarti kita 

harus jujur, 

sedangkan 

disiplin dalam 

waktu berarti 

selalu menepati 

sesuai dengan 

waktu yang 

telat ditetapkan. 

Suatu tindakan 

yang 

mengarahkan 

kita untuk 

berperilaku 

baik. 

Seseorang 

ingin sesuatu 

berjalan 

dengan lancar. 

 

Tindakan untuk 

mengarahkan 

seseorang 

berperilaku baik 

dengan taat atau 

patuh terhadap 

peraturan dan 

tepat dalam 

segala hal baik 

dalam waktu 

ataupun yang 

lainnya. 

Apakah 

kedisiplinan 

Perlu, karena 

banyak 

Perlu sekali. 

Karena 

Perlu sekali, 

karena 

Sangat perlu, 

karena jika ada 

Perlu. Karena 

teman-teman 

Perlu, karena 

beberapa 

Perlu, karena 4 

mahasiswamen
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perlu di terapkan 

di Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis 

mahasiswa yang 

masih datang 

kuliah tidak 

tepat waktu, 

telat 

mengumpulkan 

tugas 

realitanya 

mahasiswa kita 

masih banyak 

yang telat 

masuk kelas, 

telat 

mengumpulkan 

tugas dan hal-

hal kecil 

lainnya yang 

masih sering 

disepelekan 

oleh 

mahasiswa. 

menurut saya 

mahasiswa 

FEB itu masih 

tidak peduli 

dengan 

lingkungannya. 

yang terlambat 

di kelas akan 

merugikan 

pihak lain. 

manajemen 

angkatan saya 

masih ada yang 

terlambat 

masuk kelas, 

titip absen dan 

menggunakan 

kaos oblong 

saat kuliah. 

mahasiswa 

masih kurang 

tingkat 

kedisiplinanya 

karena masih 

ada pengaruh 

jelek dari 

teman-

temannya. 

gatakan masih 

ada  mahasiswa 

yang datang 

terlambat ke 

kelas, 1 

mahasiswa 

mengatakan 

masih ada yang 

mengenakan 

kaos oblong, 

tidak peduli 

dengan 

lingkungan dan 

melakukan titip 

absen, 2 

mahasiswamen

gatakan masih 

ada yang 

terlambat 

mengumpulkan 

tugas. 
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Menurut anda, 

apa saja perilaku 

disiplin yang 

baik yang harus 

diterapkan pada 

mahasiswa ? 

Disiplin dalam 

masuk ke kelas, 

belajar dan 

berkegiatan 

Datang tepat 

waktu saat 

kuliah, dan 

mengumpul 

tugas tepat 

waktu. 

Datang tidak 

terlambat, 

mengumpulkan 

tugas tepat 

waktu, 

membuang 

sampah pada 

tempatnya, dan 

tidak merokok 

di dalam 

gedung 

Justinus. 

Dimulai dari 

awal dimana 

mahasiswa bisa 

belajar yang 

namanya on 

time. 

Datang ke kelas 

tepat waktu 

sebelum dosen 

datang, tidak 

melakukan titip 

absen, 

membuang 

sampah pada 

tempat sampah, 

mengenakan 

pakaian sopan 

sesuai peraturan 

saat kuliah. 

Disiplin 

dalam 

membuang 

sampah, tidak 

mencoret-

coret meja 

atau kursi di 

kelas, setelah 

menggunakan 

fasilitas di 

kelas kita 

harus 

mengembalik

annya seperti 

semula. 

Mayoritas 

mengatakan 

disiplin yang 

harus 

diterapkan 

adalah disiplin 

dalam masuk 

kelas. Dan yang 

lainnya seperti 

mengumpulkan 

tugas, 

lingkungan dan 

fasilitas dan 

berperilaku 

dalam kelas. 

Apakah anda 

mengetahui 

peraturan yang 

ada di Fakultas 

Ekonomi dan 

Bisnis ? Jika Ya 

Tidak 

Ya, misalnya 

keterlambatan 

datang kelas 

maksimal 15 

menit, tidak 

mengumpulkan 

Ya, misalnya 

kuliah harus 

mengenakan 

kemeja, celana 

panjang, sepatu 

bertali, 

Peraturan 

umumnya tau. 

Misalnya, 

keterlambatan 

maksimal 15 

menit tapi 

Ya, seperti cara 

berpakaian 

dimana harus 

menggunakan 

baju berkerah 

dan sepatu 

Tidak 

semuanya, 

yang saya tau 

yaitu tidak 

boleh 

merokok di 

Sebagian besar 

mahasiswa 

mengetahui 

peraturan-

peraturan yang 

ditetapkan 
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peraturan apa 

saja yang ada 

ketahui ? 

tugas akan 

diberi nilai Nol 

oleh dosen. 

maksimal 

keterlamabtan 

15 menit. 

diusahakan 

jangan 

terlambat, dan 

di kelas harus 

jujur kerana 

sebagai 

mahasiswa 

harus jujur. 

tertutup saat 

kuliah, 

keterlambatan 

masuk kelas 

maksimal 15 

menit, 

membuang 

sampah di 

tempatnya, 

tidak 

diperbolehkan 

melakukan titip 

absen. 

dalam 

gedung, tidak 

boleh 

mengenakan 

kaos oblong, 

tidak boleh 

mengenakan 

sandal jepit, 

tidak boleh 

menggunakan 

celana 

pendek. 

Fakultas seperti 

batas waktu 

keterlambatan, 

cara berpakaian, 

larangan 

merokok, dan 

himbauan 

membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

Apakah semua 

mahasiswa 

manajemen 

sudah 

mengetahui 

peraturan di 

Fakultas 

Ekonomi dan 

Belum. Karena 

kurang 

sosialisasi, dan 

masih ada 

mahasiswa yang 

tidak peduli 

atau 

mengacuhkan 

Sudah tapi 

tidak dilakukan 

Sudah tau tapi 

tidak peduli. 

Seperti ada 

peraturan yang 

tertulis ( dalam 

bentuk MMT 

ataupun poster 

) di gedung 

Belum sama 

sekali. 

Kenyataannya 

masih banyak 

mahasiswa yang 

datang 

terlambat 

masuk kelas 

Sebenarnya 

sudah mengerti, 

namun mereka 

belum 

mengilhami 

atau 

menerapkan 

peraturan 

Sebenarnya 

mahasiswa 

sudah 

memahami, 

namun 

mereka masih 

kurang peduli, 

karena 

Sudah 

mengetahui, 

namun 

mahasiswa 

masih 

mengacuhkan 

peraturan-

peraturan 
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Bisnis ? peraturan yang 

ada. 

bahwa 

mahasiswa 

tidak 

diperbolehkan 

merokok di 

dalam gedung, 

namun masih 

saja ada 

mahasiswa 

yang 

melanggarnya. 

Dan juga 

sampah, masih 

banyak sampah 

yang 

berserakan di 

area gedung. 

dan tidak minta 

maaf pada 

dosen yang 

bersangkutan. 

tersebut dalam 

kehidupannya. 

mereka hanya 

menganggap 

itu hanya 

peraturan 

belaka. 

tersebut. 

Apakah anda 

sendiri sudah 

disiplin sebagai 

mahasiswa ? 

Sudah. Saya 

sudah datang ke 

kelas tepat 

waktu atau 

Sudah, Saya 

tidak pernah 

telat datang ke 

kelas. 

Belum, karena 

saya masih 

sering 

menggunakan 

Sudah. Karena 

setiap datang 

kelas saya tidak 

pernah datang 

Belum disiplin, 

karena saya 

masih masih 

datang 

Dalam hal 

berpakaian 

dan datang ke 

kelas saya 

Dari 6 (enam) 

mahasiswa ada 

yang sudah 

disiplin ada 
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tidak pernah 

telat dan tugas 

saya selalu 

selesai tepat 

waktu. 

Kalaupun saya 

terlambat saya 

lebih memilih 

untuk tidak 

masuk ke 

kelas. 

celana ripped 

jeans, dan kaos 

oblong. Saya 

juga pernah 

datang 

terlambat lebih 

dari 15 menit. 

terlambat. terlambat, 

namun saya 

datang 

terlambat 

karena dosen 

juga belum 

datang. 

sudah disiplin. yang belum 

disiplin. 

 

KESIMPULAN : Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwamahasiswa manajemen belum sepenuhnya memiliki kedisiplinan 

yang baik. Hal ini bisa dilihat dari pendapat enam mahasiswa manajemen sendiri pada pertanyaan nomer 2 (dua) dan 3 (tiga) yang mengatakan 

bahwa disiplin yang harus diterapkan kepada mahasiswa adalah disiplin dalam datang tepat waktu ke kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, 

dan disiplin dalam lingkungan karena masih ada mahasiswa yang tidak tepat waktu datang ke perkuliahan, masih ada mahasiswa yang 

menggunakan kaos dan sandal jepit saat kuliah, ada mahasiswa yang melakukan titip absen, terlambat mengumpulkan tugas, masih ada 

mahasiswa yang merokok di dalam gedung dan masih terlihat sampah yang berserakan di dalam gedung. Mahasiswa sebenarnya mengetahui 

adanya peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Fakultas, namun mahasiswa masih tidak peduli atau mengacuhkan peraturan tersebut, hal ini 

terjadi karena mahasiswa manajemen belum mengilhami semua peraturan yang berlaku di Fakultas, dan kurangnya tindakan disipliner dari 

lembaga pendidikan. 
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LAMPIRAN 3 

TATA TERTIB PERKULIAHAN DAN PELAKSANAAN UJIAN 

(UTS/UAS) FEB UNIKA SOEGIJAPRANATA 

 

Tata Tertib bagi Mahasiswa : 

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti perkuliahan adalah mahasiswa yang 

telah melakukan registrasi dan pendaftaran mata kuliah melalui proses 

KRS online. 

2. Dalam setiap mata kuliah yang diikuti, mahasiswa harus hadir mengikuti 

perkuliahan sekurang-kurangnya 11 kali per semester. 

3. Toleransi keterlambatan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan paling 

lama 15 menit, selebihnya mahasiswa tidak diijinkan masuk kelas. 

4. Mahasiswa mengenakan pakaian rapi dan sopan serta tidak diijinkan 

mengenakan kaos oblong (tidak berkerah) dan atau memakai sandal. 

5. Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan sesuai dengan yang 

direncanakan dosen. 

Tata Tertib bagi Dosen/Tenaga Pengajar : 

1. Dosen wajib memberitahukan rencana perkuliahan di dalam semester 

tersebut pada awal perkuliahan. 

2. Dosen wajib hadir menyelenggarakan perkuliahan minimal 14 kali selama 

satu semester dengan durasi sesuai dengan sistem SKS. 

3. Apabila berhalangan hadir dosen harus memberitahukan kepada jurusan 

dan mengganti perkuliahan dengan jadwal yang disepakati bersama 

dengan mahasiswa. 

4. Dosen berhak mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang tidak 

mentaati tata tertib perkuliahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan 

melaporkannya kepada Fakultas/Jurusan. 

5. Dosen wajib menyerahkan nilai tepat pada waktunya. 
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Tata tertib perkuliahan bagi mahasiswa dan dosen tersebut didasarkan 

pada gambar di bawah ini yang terdapat di setiap ruang kelas belajar 

mahasiswa : 

Tata Tertib Perkuliahan bagi mahasiswa dan dosen 

 

Sumber : Dokumen FEB Unika Soegijapranata 2019 

Selain tata tertib perkuliahan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga 

memiliki tata tertib pelaksanaan ujian baik Ujian Tengah Semester atau Ujian 

Akhir Semester. Tata tertib pelaksanaan ujian adalah sebagai berikut 
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berdasarkan buku pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis periode 2017/2018 

dan pengumuman resmi dari Fakultas yang terpasang di setiap kelas): 

TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN (UTS/UAS) FEB UNIKA 

SOEGIJAPRANATA 

1. Yang berhak menempuh ujian (UTS/UAS) adalah mahasiswa yang 

namanya terdaftar / tercantum dalam presensi ujian.TIDAK 

TERCANTUM TIDAK BOLEH IKUT UJIAN.  

2. Hal-hal yang wajib dilakukan peserta ujian : 

- Menempati ruang ujian dan tempat duduk yang telah ditentukan dalam 

presensi ujian 

- Mengerjakan soal ujian 

- Menandatangani presensi ujian 

- Menuliskan : nama, NIM, mata kuliah dan kelas, tanggal ujian, nomor 

presensi pada lembar jawaban dan membubuhkan tanda tangan. 

- Membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku 

- Menjaga ketenangan selama ujian berlangsung 

3. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama ujian berlangsung : 

- Bekerjasama dalam bentuk apapun atau kecurangan lainnya selama 

menempuh ujian  

- Menyontek 

- Makan dan minum selama menempuh ujian 

- Memakai kaos oblong (T-shirt) dan atau sandal 

- Mengaktifkan segala bentuk handphone/gadget/electronic device lain ( 

misal BB, Iphone) 

- Peserta yang melanggar ketentuan ini akan dipersilahkan 

meninggalkan ruang ujian dan ujian mata kuliah yang bersangkutan 

dinyatakan gugur 

4. Mahasiswa kehilangan haknya mengikuti ujian apabila terlambat lebih dari 

15 menit dari jadwal ujian. 
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5. Waktu ujian akan akan dilaksanakan secara serentak dengan ditandai 

bunyi sirine pertama sebagai tanda telah dimulainya ujian, dan bunyi sirine 

kedua pada 15 menit pertama ujian berlangsung sebagai tanda telah 

habisnya masa toleransi keterlambatan mengikuti ujian. 

6. Peserta ujian yang telah menyelesaikan ujiannya sebelum waktunya 

diijinkan meninggalkan ruangan ujian dengan mengumpulkan berkas 

lembar jawabannya. 

7. Peserta yang hendak meninggalkan ruang ujian untuk keperluan apapun, 

wajib menyerahkan berkas ujian dan jawaban kepada pengawas dan ujian 

yang bersangkutan dinyatakan selesai. 

8. Pengerjaan soal hitungan yang memerlukan piranti hitung; hanya boleh 

dilakukan dengan menggunakan kalkulator. 

9. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan mendapatkan terguran atau 

pengguguran keabsahan ujian untuk mata kuliah yang bersangkutan. 

10. Pengawas ujian berhak mengambil tindakan yang dianggap perlu ( sesuai 

ketentuan ) demi menjaga ketertiban dan kelancaran ujian. 

Peraturan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian (UTS/UAS) 

 

Sumber : Dokumen FEB Unika Soegijapranata 2019 
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LAMPIRAN 4 

PANDUAN E-QUESTIONER 

DESKRIPSI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KEDISIPLINAN MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI 

DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 

Petunjuk pengisian kuesioner : 

1. Kuesioner memuat sejumlah pertanyaan dan pernyataan. Silahkan 

anda tunjukan seberapa besar tingkat persetujuan/ketidaksetujuan 

anda terhadap setiap pertanyaan dan pernyataan beserta alasannya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban “Pernah” atau “Tidak Pernah” dan atau 

“Ya” atau “Tidak” beserta alasannya. 

3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan keadaan atau pengalaman anda 

saat ini. 

4. Selamat mengisi kuesioner ini. 

IDENTITAS RESPONDEN 

Angkatan : 

 2016 

 2017 

Jenis Kelamin : 

 Laki-laki 

 Perempuan 

 

1. Apa arti dari kedisiplinan ? 
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2. Menurut anda apakah kedisiplinan itu penting ?  

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

 

 

3. Menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter seseorang 

yang baik ?  

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

TINGKAT KEDISIPLINAN MAHASISWA MANAJEMEN 

a) Aturan Waktu 

1. Saya datang tepat waktu ke kelas. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

2. Saya mengikuti kelas dari awal hingga akhir. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Saya datang tepat waktu saat ujian. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

b) Peraturan Fakultas  

1. Saya mengenakan baju bekerah saat kuliah. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 
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2. Saya mengenakan sepatu tertutup saat kuliah. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

3. Saya tidak melakukan titip absen di kelas. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

4. Saya tidak bermain HP, tidur atau ramai sendiri pada saat 

pelajaran sedang berlangsung. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

5. Saya aktif ( berpendapatan, berargumen ataupun bertanya ) saat 

pelajaran sedang berlangsung. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

6. Saya memperhatikan dosen saat menjelaskan mata kuliah di kelas. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

c) Peraturan perilaku dalam perkuliahan  

1. Saya mengerjakan tugas dari dosen. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

2. Sayamengumpulkan tugas dari dosentepat waktu. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 
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3. Saya tidak menitip absenkan kehadiran mahasiswa lain. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

4. Saya tidak meminjam atau meminjamkan peralatan tulis selama 

ujian berlangsung. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

 

5. Saya tidak melakukan kerjasama saat ujian. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

d) Taat terhadap peraturan lain di Fakultas 

1. Saya membuang sampah pada tempatnya. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

2. Saya akan membuang sampah pada tempatnya apabila 

melihatsampah berserakan di kelas ataupun di gedung Justinus. 

 YA 

 TIDAK  

Alasan : 

3. (Bagi yang merokok), Saya tidak merokok di dalam gedung 

Justinus ataupun kelas. 

 

(Bagi yang tidak merokok), Saya menegur mahasiswa lain 

merokok di dalam gedung 
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 YA 

 TIDAK  

Alasan :  

FAKTOR –FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN 

MAHASISWA MANAJEMEN 

a) Teladan dosen 

1. Karena Dosen selalu datang tepat waktu, membuat saya termotivasi untuk 

datang tepat waktu pada kelas mata kuliah yang bersangkutan. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

2. Karena para dosen selalu memberikan teladan pada mahasiswa untuk 

membuang sampah pada tempat sampah membuat saya termotivasi untuk 

membuang sampah di tempat sampah. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

 

3. Para dosen mengenakan pakaian sopan pada saat mengajar,menginspirasi 

saya untuk mengenakan pakaian sopan (baju/kaos bekerah, celana 

panjang sopan dan sepatu tertutup) pada saat kuliah. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

b) Nilai atau penghargaan 

1. Karena dosen memberikan nilai tambahan untuk kehadiran 100%, saya 

selalu datang ke kelas mata kuliah yang bersangkutan. 

 YA 

 TIDAK 
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Alasan :  

2. Karena ada kesempatan untuk bisa tidak mengikuti Ujian dari dosen, 

saya selalu menyelesaikan tugas yang diberikan secara maksimal untuk 

memenuhi kriteria dari kesempatan yang diberikan. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Karena para dosen selalu mengoreksi tugas untuk nilai tugas, saya selalu 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan secara tepat 

waktu. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

c) Aturan Tertulis yang dijadikan pegangan 

1. Karena adanya himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya, 

saya selalu membuang sampah pada tempatnya. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan :  

2. (Bagi yang merokok ) Karena ada peraturan tertulis dilarang merokok di 

dalam gedung,saya tidak pernah merokok di dalam gedung. 

 

(Bagi yang tidak merokok) saya pernah menegur mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Karena ada peraturan dan tata tertib pelaksanaan ujian, saya tidak pernah 

datang terlambat ujian lebih dari 15 menit. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 



118 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

4. Karena ada peraturan dan tata tertib pelaksanaan ujian, saya selalu 

mengenakan kemeja dan sepatu tertutup saat mengikuti ujian. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan :  

5. Karena ada peraturan dan tata tertib pelaksanaan ujian, saya tidak pernah 

melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan mahasiswa lain. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

d) Pengawasan Dosen 

1. Karena para dosen selalu mengecek absensi kehadiran mahasiswa secara 

random, saya tidak berani untuk melakukan titip absen. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

2. Karena para dosen selalu menegur mahasiswa yang mengenakan kaos 

oblong saat kuliah, saya mengenakan baju/kaos berkerah saat kuliah. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Karena para dosen selalu mengawasi mahasiswa saat proses belajar 

mengajar, saya tidak berani untuk tidur, bermain handphone, berbicara 

dengan teman atau meninggalkan kelas tanpa sepengetahuan dosen. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 
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e) Keberanian Dosen 

1. Karena para dosen berani menegur dengan tegas pada mahasiswa yang 

tidak disiplin,  

(bagi yang merokok ) saya tidak pernah  merokok di dalam gedung atau 

kelas. 

 

(bagi yang tidak merokok) saya selalu menjaga kebersihan lingkungan 

dengan membuang sampah pada tempatnya. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

2. Para dosen selalu mengeluarkan mahasiswa yang tidur, ramai atau 

membuat kegaduhan dikelas, bermain handphone atau meninggalkan 

kelas tanpa seijin dosen yang mengganggu suasana belajar, saya tidak 

berani untuk melakukan hal-hal tersebut.  

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Karena para dosen tidak memperbolehkan masuk ke kelas pada setiap 

mahasiswa yang terlambat, saya tidak berani untuk datang terlambat. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

4. Dosen akan memberikan nilai 0 pada mahasiswa yang melakukan 

kecurangan saat ujian, sehingga saya tidak berani melakukan tindakan 

tersebut. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 
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f) Perhatian kepada mahasiswa 

1. Karena dosen selalu mengingatkan mahasiswa untuk mengenakan 

kemeja dan sepatu tertutup, saya selalu mengenakan kemeja dan sepatu 

tertutup saat kuliah. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

2. Karena dosen selalu mengingatkan mahasiswa untuk membawa sumber 

buku mata kuliah, sehingga saya selalu membawa sumber buku mata 

kuliah saat kelas. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Karena dosen selalu mengingatkan batas waktu pengumpulan tugas 

kuliah, sehingga saya selalu mengumpulkan tugas kuliah tepat waktu. 

 YA 

 TIDAK 

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 

 TIDAK 

Alasan : 

5. Karena dosen selalu mengingatkan mahasiswa untuk tidak meninggalkan 

sampah di kelas, saya tidak pernah meninggalkan / membuang sampah 

di kelas. 
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 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

g) Kebiasaan yang menegakkan kedisiplinan 

1. Saya selalu menyapa dosen saat bertemu di area Fakultas. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

2. Saya selalu ijin terlebih dahulu kepada dosen apabila hendak ke kamar 

mandi ataupun ijin untuk mengikuti kegiatan akademik / non akademik 

Universitas yang harus meninggalkan kelas. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 

3. Saya selalu menegur teman/mahasiswa yang merokok di dalam gedung 

ataupun yang membuang sampah sembarangan. 

 YA 

 TIDAK 

Alasan : 
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LAMPIRAN 5 

Tabel hasil e-quetioner mengenai Tingkat Kedisiplinan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Mahasiswa Manajemen 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata 

Angkatan 
Jenis 

Kelamin 

Pengertian 

Kedisiplinan 

Apakah disiplin 

penting ? 
Alasan  

Apakah disiplin 

membentuk 

karakter yang baik 

? 

Alasan 

2016 Laki-Laki Segalanya Ya 

Tanpa 

kedisiplinan 

maka manusia 

tidak bisa maju 

Ya 

Dengan kedisiplinan 

maka akan terbentuk 

lingkungan yang 

nyaman 

2016 Perempuan 
Menaati aturan yang 

ada / tertib 
Ya 

Karena dengan 

kedisiplinan scr 

tdk lgsg 

membuat diri kita 

terbiasa dg cara 

hidup yg benar 

Ya 

Karena kita sudah 

terbiasa menaati 

peraturan yg ada 

2016 Laki-Laki 

Tingkat keteraturan 

pada saat melakukan 

suatu pekerjaan 

Ya 

Kedisiplinan 

awal dari 

kesuksesan 

Ya 

Kedisiplinan membentu 

kebiasaan keseharian 

orang - orang 

2016 Laki-Laki 

Menjalankan rutinitas 

sesuai pada waktu dan 

tempat yang telah 

ditentukan secara 

rutin. 

Ya 

Disiplin adalah 

pondasi dari 

seluruh 

kesuksesan. 

Ya 
Karena disiplin  adalah 

kebiasaan. 

2017 Perempuan 
Kehidupan yang 

teratur 
Ya 

Karena sangat 

penting untuk 

kehidupan saya 

Ya 

Karena dengan disiplin 

karakter saya dapat 

berkembang dengan 

baik 
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2016 Laki-Laki 

Menghargai waktu 

dan sadar diri akan 

tanggung jawabnya 

Ya 
Ga disiplin ga 

bisa maju 
Ya 

Dengan disiplin orang 

tersebut pasti 

bertanggung jawab 

2016 Laki-Laki 

Menurut saya,sikap 

mental yang tecermin 

dalam perbuatan 

tingkah laku 

perorangan, kelompok 

atau masyarakat 

berupa kepatuhan atau 

ketaatan terhadap 

peraturan, ketentuan, 

etika, norma dan 

kaidah yang berlaku. 

Ya 

Karena dpat 

membentuk 

kepribadian 

seseorang ke arah 

yang lebih positif 

Ya 

Karena inti dari disiplin 

adalah membangun diri 

sendiri ke arah positif 

2016 Perempuan 

Sikap dan tindakan 

seseorang untuk 

menaati/melaksanakan 

sebuah 

aturan/tanggung 

jawab 

Ya 

Karena dengan 

disiplin kita 

dapat menjalani 

kehidupan 

dengan teratur 

Ya 

Karena adanya 

kedisiplinan dapat 

membuat orang 

menjadi terbiasa 

2016 Perempuan 

Perilaku yang taat, 

patuh akan ketertiban 

dan peraturan yang 

ada 

Ya 
Karena akan 

semakin teratur 
Ya 

Baik untuk 

kepemimpinan 

2017 Perempuan 
Ketaatan, kepatuhan, 

ketertiban 
Ya 

Karena disiplin 

membentuk 

image positif 

kepribadian 

seseorang 

Ya 

Karena dengan 

terbiasanya seseorang 

menjalankan sesuatu 

sesuai dengan tata 

tertib dan peraturan yg 

ada, maka secara tdk 

langsung membentuk 

karakternya menjadi 
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seseorang yg akan 

selalu mentaati aturan 

2016 Perempuan 

Kedisiplinan adalah 

ketertiban akan waktu 

dan jg karakter.. Agar 

membuat kita lebih 

taat akan suatu.dan 

juga lebih merhargai 

waktu. 

Ya 

Agar lebih taat 

pada akan suatu 

hal. Dan 

membuat kita 

lebih di hargai 

oleh org lain. 

Ya 

Menjadikan kita 

menjadi pribadi 

memiliki karakter yang 

dapat taat akan waktu 

dan peraturan yg ada. 

Dan juga menjadikan 

kita pribadi yang 

menghargai suatu hal. 

2017 Perempuan 

Sangat penting buat 

kehidupan ya jika 

setiap orang disiplin 

pasti menjadi lebih 

ternyata dan teratur 

Ya 

Jika tak ada 

kedisiplinan 

bakal berantakan 

Ya 

Jika menjalankan 

disiplin pasti 

pandangan orang akan 

selalu baik dan positif 

2017 Laki-Laki 
Patuh pada peraturan 

yang berlaku. 
Ya 

Membuat sekitar 

menjadi tertib 
Ya 

Karena disiplin itu 

hebat 

2016 Perempuan 
Mentaati aturan yang 

ada 
Ya 

Dengan tisak 

disiplin mungkin 

akan 

mengacaukan 

hal-hal lain 

Ya 

Saat orang dibiasakan 

untuk disiplin dari yang 

sebelumnya tidak 

disiplin ada 

kemungkinan ia akan 

menjadi lebih 

bertanggung jawab 

2017 Perempuan Taat peraturan Ya 
Supaya hidupnya 

teratur 
Ya Karena 

2016 Laki-Laki 

melakukan segala 

sesuatu dengan baik 

tepat waktu dan benar 

Ya 

kalau tidak ada 

kedisiplinan 

segala sesuatu 

yang dikerjakan 

sia" 

Ya 

salah satu contoh 

mnurutku orang yang 

sukses mempunyai 

karakter yang tekun 

dan menghargai waktu, 

hal" sperti itu 
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merupakan contoh 

bahwa kedisplinan 

membentuk karkater" 

yang ada 

2016 Perempuan 

Kondisi yang tercipta 

melalui proses dari 

perilaku yang 

menunjukkan 

ketaatan, kepatuhan, 

dan ketertiban 

Ya 

Karena dapat 

menciptakan 

pribadi yang kuat 

Ya 

Bisa, karena seseorang 

harus bisa menaati 

peraturan yang telah 

ada 

2016 Laki-Laki 

Kedisiplinan adalah 

suatu tatanan utk 

mengatur dn 

mengendalikan 

seseorang agar orang 

tsb mampu bertindak 

dg sebaik - baiknya 

yng sesuai dg visi 

misi tertentu. 

Ya 

Supaya mampu 

mengarahkan da 

mengatur 

seseorang utk 

semakin lebih 

baik lagi. 

Ya 

Karena suatu karakter 

itu bisa dibentuk dr 

kebiasaan baik. 

Kedisiplinan adalah 

kebiasaan baik yg harus 

dibiasakan. 

2016 Perempuan 
Taat terhadap segala 

peraturan yang dibuat. 
Ya 

Agar kita bisa 

mengatur waktu 

sebaik mungkin. 

Ya 

Karena displin adalah 

sifat yang sulit 

didapatkan apalagi 

untuk beberapa orang 

yang cenderung 

meremehkan sesuatu 

2016 Laki-Laki 

Melakukan segala 

sesuatu hal sesuai 

prosedur 

Ya 

Iya karna dengan 

disiplin pasti 

kegiatan yg 

dilakukan lancar 

dan sukses 

Ya 

Iya dengan disiplin bisa 

bentuk karakter 

tanggungjawab 

2016 Perempuan 
Kedisiplinan adalah 

perilaku yang 
Ya 

Karena 

kedisiplinan 
Ya 

Disiplin itu suatu hal 

yang positif,  tentu saja 
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menunjukan nilai-nilai 

ketaatan, rajin, 

keteraturan dan 

ketertiban. 

membuat diri 

manusi menjadi 

lebih tertib dan 

teratur dalam 

menjalankan 

kehidupannya 

dan kedisiplinan 

itu sangat penting 

bagi masa depan 

kelak 

akan membentuk 

karakter baik seseorang 

2016 Perempuan 
taat dan sesuai pada 

aturan yang ada 
Ya 

agar tidak 

merugikan diri 

sendiri dan orang 

lain disekitar 

kita. dapat 

mengerti 

batasan2 dalam 

bertindak dan 

bertutur kata 

Ya 

salah 1 bentuk 

kepribadian 

menunjukkan orang itu 

baik 

2016 Perempuan 
Konsisten dalam 

melakukan sesuatu 
Ya 

Dengan disiplin 

hasil kerja kita 

makin baik 

Ya 

Karena karakter yg 

baik di dapat dari hasil 

gaya hidup yg baik 

juga 

2016 Laki-Laki 

Melakukan segala 

sesuatu dengan sadar 

dan penuh tanggung 

jwab dan 

memperhatikan dan 

menghargai segala 

sesuatu yg ada 

disekitar meskipun hal 

tersebut kecil 

Ya 

Ya dengn disiplin 

berarti kita sudah 

mengargai segala 

sesuatu yg ada 

baik untuk diri 

maupun org lain 

Ya 

Disiplin membuat kta 

sadar akan kebutuhan 

kewajiban kita dan 

akan melakukan 

dengan sepenuh hti 

dengn rasa penuh 

tanggung jeab 
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2017 Perempuan 
tepat dan tertib dalam 

melakukan kegiatan 
Ya 

karena 

kedisiplinan 

menunjukkan 

sifat tertentu 

seseorang 

Ya 

karena dapat membuat 

orang tersebut memiliki 

ketepatan waktu yang 

baik 

2017 Laki-Laki 

Bisa membuat diri 

sendiri tepat waktu 

dalam segala hal 

Ya 

Karena disiplin 

itu mahal dan 

sangat dihargai 

semua orang 

Ya 

Karena jika seseorang 

disiplin, maka orang 

tersebut dapat 

menjadikan dirinya 

lebih baik dan karakter 

nya lebih terbentuk 

karena kebiasaan 

disiplin itu 

2016 Perempuan 

prakarsa untuk 

melakukan 

determinasi yang 

teguh, fokus, dan 

kontrol diri 

Ya 

tanpa 

kedisiplinan 

maka kita tdk 

dapat 

mengahadapi diri 

sendiri dan 

beragam jenis 

pilihan, godaan 

ataupun masalah 

dalam hidup. 

Ya 

Ya dengan disiplin kita 

akan membentuk 

karakter yang baik dan 

akan menjadi petunjuk 

arah kemana kita harus 

melangkah dan 

mengambil sikap 

2016 Perempuan 

Kedisplinan yaitu 

seseorang 

mengerjakan segala 

hal dgn tepat waktu 

yang tlah ditentukan 

Ya 

Karena, Untuk 

menentukan 

masa depan 

Ya 

Karena Jika kita 

terutama bekerja dgn 

org lain displin sangat 

diperlukan 

2016 Laki-Laki 

suatu keadaan seorang 

individu atau 

kelompok yang 

memperlihat kan 

Ya 

melatih 

seseorang lebih 

bertanggung 

jawab dalam 

Tidak 

tergantung pada 

keadaan individu nya 

masingÂ², karena 

sebuah karakter yang 
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sikap, tertib, taat, 

patuh, teratur akan 

suatu peraturan yang 

sudah ada atau pada 

otoritas yang ada 

melakukan 

sesuatu 

sudah terbentuk 

mencerminkan 

seseorang itu seperti 

apa dan tidak berkaitan 

2017 Perempuan 

Melakukan sesuatu 

dengan cara yang 

tepat dan singkat serta 

sesuai dengan norma 

yang ada 

Ya 

Kedisplinan itu 

penting karena 

displin itu tidak 

lepas dari 

perilaku kita 

sehari-hari 

Tidak 

Karena tidak semua 

orang yang disiplin 

memiliki hati yang baik 

2016 Laki-Laki 

Kemampuan 

seseorang melakukan 

sesuatu sesuai dengan 

prosedur yang di 

tentukan 

Ya 

Agar seseorang 

tidak bertindak 

seenaknya 

Ya 

Karena aturan untuk 

kedisiplinan seharusnya 

bertujuan memperbaiki 

karakter 

2016 Perempuan 

Kedisiplinan menurut 

saya adalah suatu 

sikap yang dilakukan 

seorang individu 

berkaitan dengan 

tanggung jawab spt 

mengerjakan tugas, 

tepat waktu dan 

mematuhi aturan. 

Ya 

Karena 

kedisiplinan 

menumbuhkan 

karakter yang 

baik dan salah 

satu kunci 

kesuksesan bagi 

diri kita jg 

Ya 

Karena dengan 

kebiasaan bersikap 

disiplin seseorang akan 

menunjukkan sikap 

atau tingkah laku yang 

baik seperti 

bertanggung jawab, 

menghargai waktu dsb 

2017 Laki-Laki Rajin pangkal disiplin Ya 
Biar bukan jadi 

tidak disiplin 
Ya Karakterny jdi disiplin 

2017 Laki-Laki 

Menurut saya 

kedisiplinan adalah 

saat kita dapat 

mentaati tata tertib 

atau melakukan 

Ya 

Karena salah satu 

mencapai 

keberhasilan dari 

tujuan seseorang 

(belajar, 

Ya 

Karena melalui 

perilaku yang disiplin 

pribadi seseorang akan 

menjadi baik 
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sesuatu yang tidak 

melanggar tata tertib 

tersebut 

pekerjaan, dll) 

diperlukan suatu 

kedisiplinan 

2016 Perempuan Menghargai waktu Ya 

Untuk mengatur 

waktu dengan 

baik 

Ya 

Dengan disiplin org 

terlatih untuk 

menghargai waktu 

sehingga ontime 

2016 Laki-Laki 

Melakukan hal secara 

teratur dan terarah 

tanpa melanggar suatu 

larangan 

Ya 

Ketidakdisiplinan 

merupakan awal 

dari kemunduran 

Ya 

Orang yang terbiasa 

disiplin akan 

membentuk pribadi 

yang baik 

2017 Perempuan 

Melakukan hal sesuai 

time table yg telah 

disusun sebelumnya 

Ya 

Dengan 

kedisiplinan 

menjadikan kita 

lebih tertib dan 

rapi 

Ya 

Dengan disiplin 

biasanya orang akan 

memiliki nilai plus 

2017 Perempuan Sesuai target rencana Ya 

Mengatur 

manusia untuk 

tertib 

Ya 
Memudahkan dalam 

mencapai target tujuan 

2016 Perempuan 
Bertanggungjawab, 

taat, tekun.. 
Ya 

Tanpa adanya 

kedisplinan, 

maka akan kacau 

Ya 

Jika disiplin terus di 

lakukan maka akan 

membentuk karakter 

seseorang menjadi 

teratur... 

2017 Perempuan Taat dan patuh Ya 

Agar semua bisa 

berjalan dengan 

baik 

Ya 

Karena disiplin 

merupakan tuntutan 

yang harus dilakukan 

yang bersifat 

membangun 

2017 Perempuan Identitas seseorang Ya 

Kalo ga disiplin 

semua jd ga 

teratur dan 

Tidak 
orang yg disiplin belom 

tntu karakter nya baik 
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semaunya sndiri 

2016 Laki-Laki 

Disiplin menurutku 

adalah sebuah prinsip 

dimana seseorang 

sudah bisa melakukan 

kegiatan/tujuan sesuai 

dengan target yang 

diberikan 

Ya 

Ya karena 

dengan disiplin 

maka orang 

tersebut sudahlah 

tertata dan 

terkontrol hal2 

yang dilakukan 

dalam kegiatan 

sehari-hari 

Ya 

Ya karena dengan 

disiplin mereka 

memiliki tanggung 

jawab moril bagi diri 

mereka sendiri 

2017 Perempuan 

Salah satu cara untuk 

membawa seseorang 

menjadi orang yg 

sukses 

Ya 
Menentukan kita 

kedepan mjdi apa 
Ya 

Dr hal kcil kita bisa 

disiplin masalah 

apapun terasa mudah 

2017 Perempuan 

Sesuatu yang baik dan 

dilakukan terus 

menerus serta 

menghasilkan hal 

yang baik juga 

Ya 

Hidup lebih 

teratur dan 

membentuk 

karakter yang 

baik dan 

bermanfaat 

Ya 
Pola hidup menjadi 

terbentuk 

2016 Perempuan 
Belajar mengatur 

waktu 
Ya 

kedisiplinan 

menurut saya 

sangat penting 

karena dr displin 

kita bisa belajar 

mengatur waktu 

Ya 

Karena kita bisa 

melihat karakter orang 

tersebut 

2017 Perempuan 

Tertib, mengikuti 

peraturan yang ada, 

tertata 

Ya 

Agar apa yang di 

rencanakan dapat 

berjalan sesuai 

rencana dengan 

baik 

Ya 

Karena seseorang pasti 

akan terbiasa hidup 

tertib, disiplin, segala 

sesuatu tertata dengan 

baik 

2016 Laki-Laki Suatu sikap yang Ya Karena jika kita Ya Dengan adanya 
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menunjukan bahwa 

seseorang itu 

melaksanakan segala 

tugas dan 

tanggungjawab sesuai 

dengan target yang 

telah ditentukan. 

tidak memiliki 

kedisiplinan 

maka segala 

tugas dan 

tanggungjawab 

kita tidak akan 

berjalan sesuai 

rencana dan hal 

tersebut akan 

merugikan kita 

sendiri. Orang 

lain pun juga 

tidak akan 

percaya dengan 

kemampuan yang 

kita miliki, 

akibatnya tidak 

ada orang yang 

ingin bekerja 

sama dengan 

kita. 

kedisiplinan dalam diri 

seseorang, maka 

otomatis orang tersebut 

akan memiliki berbagai 

macam karakter  positif  

seperti sikap untuk 

tidak meremehkan 

suatu tugas atau 

pekerjaan, teliti, 

memiliki inisiatif, 

selalu berpikir positif, 

dan masih banyak lagi. 

2016 Perempuan 

dimana kita di ajarkan 

untuk 

tepat&menghargai 

waktu 

Ya 

karena dapat 

membentuk 

personality orang 

Ya 
karena baik untuk di 

lakukan 

2017 Perempuan 
Patuh terhadap aturan 

yg berlaku 
Ya 

Agar suatu 

tindakan dapat 

dikontrol baik dg 

sebuah aturan 

Ya 

Seseorang yg disiplin 

akan tercermin 

perilakunya 

2016 Perempuan 
Selalu tepat dalm 

segala hal 
Ya 

Karna dengan 

disilpin membuat 

kita jadi tidak 

Ya 

Karna dengan disiplin 

kita selalu mengerjakan 

dengan tepat dan baik 
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menunda2 

pekerjaan atau 

aktivitas 

adanya 

2017 Perempuan 

Menghargai apapun 

itu, seperti disiplin 

waktu 

Ya Ya penting Ya 

Karena kedisiplinan 

menggambarkan 

perilaku seseorang 

2017 Perempuan 

Menghargai apapun 

itu , seperti 

menghargai 

waktu/disiplin waktu 

Ya Penting Ya 

Dari kedisiplinan kita 

bisa membtuk karakter 

yang baik 

2016 Laki-Laki 
Hal yang membuat 

kita lebih baik 
Ya 

Karena dengan 

disiplin kita bisa 

memanage waktu 

dengan baik 

Ya 

Ya, karena kedisiplinan 

akan dilakukan di 

keseharian kita 

2016 Perempuan 

Selalu menepati janji, 

tidak menunda waktu 

dan punya prioritas 

Ya 
Supaya hidup 

lebih tertata 
Ya 

Sudah terbiasa dengan 

hal hal yang tertib 

2017 Perempuan 

Kedisiplinan itu tegas, 

taat pada aturan-

aturan yang berlaku 

demi kenyamanan 

bersama 

Ya 

Karena jika tidak 

ada kedisiplinan 

kita akan 

bertingkah 

seenaknya tanpa 

memperhatikan 

apakah itu 

merugikan orang 

lain dan diri 

sendiri, jika ada 

kedisiplinan 

hidup akan 

menjadi lebih 

Ya 

Dengan disiplin orang 

akan terbiasa hidup 

disiplin dan tentunya 

akan menguntungkan 

untuk dirinya sendiri 
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TINGKAT KEDISIPLINAN MAHASISWA MANAJEMEN 

a. Aturan Waktu 

Saya tidak 

pernah datang 

terlambat ke 

kelas ( lebih 

dari 

ketentuan 

maksimal 15 

menit ). 

Alasan : 

Saya tidak 

pernah 

meninggalkan 

kelas lebih 

dahulu sebelum 

jam kelas selesai. 

Alasan : 

Saya tidak pernah 

datang terlambat 

saat ujian  ( Lebih 

dari ketentuan 

maksimal 15 menit 

). 

Alasan :  

Pernah 

karena terjadi suatu 

hal yg mendadak , 

namun sudah 

memberi kabar 

kepada dosen yang 

bersangkutan 

Tidak Pernah 

karena sudah merupakan 

hak dan kewajiban kita 

untuk mengikuti kelas 

hingga selesai 

Tidak Pernah Ujian penting  

Pernah 
Karena saat itu 

masih ada urusan 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah    Pernah Acara panitia Tidak Pernah   

Pernah 
Tabrakan dengan 

kegiatan lain 
Tidak Pernah   Pernah   

Pernah Karena kebanan Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  Menghargai dosen Pernah Ada acara mendadak Tidak Pernah 
Membuat gugup dan 

tidak fokus 

Pernah Telat bangun Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Tidak Pernah  

Karena saya selalu 

datang ke kelas 

sebulum jam yang 

telah ditentukan  

Tidak Pernah 

Saya ingin mengikuti 

kuliah sampai selesai agar 

saya benar-benar 

memahami materi yang 

disampaikan oleh dosen 

pengampu matakuliah 

tersebut.  

Tidak Pernah 

Saya selalu datang dan 

menunggu di depan 

kelas sebelum jam 

ujian 

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah 

Terkadang disaat saya 

menjadi panitia suatu 

acara.  Yg menharuskan 

saya utk ijin keluar dr kelas 

terlebih dahulu. Sesuai ijin 

yg telah diajukan.  

Pernah   

Tidak Pernah  

Lebih baik awal biar 

tidak mendadak 

mendapatkan materi 

Tidak Pernah 

Jika tidak ada kepentingan 

untuk apa meninggalkan 

kelas 

Tidak Pernah 
Kalau datang awal akan 

lebih prepare lebih  

Pernah Macet Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah Ada keperluan lain Tidak Pernah 
Tidak memiliki hal lain 

yang harus dikerjakan 
Tidak Pernah 

Ujian adalah hal yang 

krusial jadi sebisa 

mungkin saya tidak 

terlambat 

Pernah Macet Tidak Pernah Tertib Tidak Pernah 
Karena nnt ngulang 

taun depan 
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Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 
karena ada suatu 

urusan  
Pernah 

Mengikuti rapat atau kelas 

pengganti 
Tidak Pernah 

Selalu datang sebelum 

jamnya karena belajar 

Pernah Kesiangan Tidak Pernah 
Karena pelajaran sangat 

penting bagiku 
Tidak Pernah   

Pernah   Pernah Karena ada acara  Tidak Pernah   

Pernah 
Macet, tp dah bell 

dosen 
Pernah Acara panitia Tidak Pernah Disiplin og boss 

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  - Tidak Pernah - Tidak Pernah - 

Pernah 
Karena dosen nya 

juga sering telat 
Tidak Pernah 

Berusaha menghargai 

dosen yang mengajar 
Tidak Pernah 

Agar bisa mengerjakan 

ujian dengan hati yang 

tenang 

Pernah Macet / kesiangan Pernah 

Kalo dosen menyudahi 

kelas sblm kelas selesai 

pda waktu yg ditentukn di 

jdwal 

Pernah Ban bocor 

Pernah 
karen ada kendala 

dalam perjalanan 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  

Karena sudah biasa 

dan diajarkan di 

SMA untuk tepat 

waktu 

Pernah 
Karena alasan yg sangat 

mendesak 
Tidak Pernah 

Karena saya malas 

untuk mengurus 

ijinnya. 
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Tidak Pernah  

kalau terlalu mepet 

capek naik tangga. 

apalagi klo lagi kls 

di lt. 5. capek sist 

Pernah 

Ada kegiatan lain dan 

apabola terjadi pasti sudah 

ada surat keterangannya 

dan dosen yg bersangkutan 

sdh mengizinkan 

Tidak Pernah 

ujian aja udh pusing 

datang lebih dri 

ketentuan tmbah bikin 

spot jantung aja 

Tidak Pernah    Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  

saya datang ke kelas 

lebih awal sebelum 

batas keterlambatan 

15 menit 

Pernah 

karena ada urusan denga 

rapat di sebuah organisasi 

yang mengharuskan kalo 

tidak kena denda 

Tidak Pernah 

waktu ujian harus 

datang tepat waktu, 

karena waktu saat ujian 

sangat berharga 

Tidak Pernah  

Saya tidak pernah 

masuk terlambat 

karena saya sudah 

memperkirakan jam 

masuk. 

Tidak Pernah Karena hal itu tidak sopan . Tidak Pernah 

Karena saya sangat 

takut jika terlambat 

maka saya sudah siap 

dan berangkat lebih 

awal ke kampus agar 

tidak telat  

Pernah Macet di jalan Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Hal ini pernah 

terjadi tp tidak 

sering, karena faktor 

lain spt kemacetan di 

jalan yg 

menyebabkan sy 

terlambat 

Pernah 

Karena ada kegiatan dr 

organisasi yang 

mengharuskan saya utk 

izin dan keluar sebelum 

kelas selesai 

Tidak Pernah 

Saya selalu datang 

lebih awal sebelum jam 

ujian 
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Pernah Macem" sry Pernah Macem" jg Pernah 

Bangun kesiangan, lupa 

jadwsl, bahkan sy tdk 

ikt ujian 

Pernah 

Karena hujan deras 

yang membuat saya 

datang terlambat 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah Macet Tidak Pernah   Tidak Pernah 
Selalu mengatur waktu 

agar tidak terlambat 

Pernah Macet, parkir penuh Tidak Pernah Saya disiplin Pernah Salah lihat jam 

Pernah 

Waktu itu macet 

parah, padahal dari 

rumah udah gasik 

Tidak Pernah 
Eman eman kalo 

ketinggalan materi 
Tidak Pernah 

Takut tidak boleh ikut 

ujian jadi selalu intime 

Pernah 

Jarak rumah ke 

kampus sangat jauh, 

macet, dan memakai 

transportasi online 

Tidak Pernah 
Takut sama dosen dan 

harus menaati peraturan  
Tidak Pernah 

Datang terlambat akan 

mengganggu 

konsentrasi  

Pernah 

Bangun kesiangan 

karena malam 

lembur tugas sampai 

subuh 

Pernah 

Ada urusan lain yang 

penting.. seperti janjian 

dengan dosen.. 

Tidak Pernah 

Saya kalo ujian di 

usahakan untuk tepat 

waktu 
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Pernah 
Agar tidak 

seenaknya 
Pernah 

Karena dosen telah 

menyelesaikan mata kuliah 

saat jam belum berakhir 

Tidak Pernah 
Karena saya tidak mau 

batal ujian 

Pernah 
Kadang emang 

mepet  
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  
Sudah diajarkan 

disiplin sejak kecil 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Macet yang tak 

dapat dihindari 

meski sudah 

berangkat lebih dari 

1 jam sebelum 

waktu masuk 

Pernah 

Harus mengikuti play acara 

kepanitiaan tapi juga ingin 

mengikuti pertemuan 

perdana di kelas 

Tidak Pernah Tidak pernah 

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Pernah sekali gara-

gara bangun 

kesiangan dan macet 

Tidak Pernah 
Karena mengikuti sesuai 

jam dosen 
Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah 
Ada keperluan 

terlebih dahulu 
Pernah 

Ada acara yg 

mengharuskan saya untuk 

meninggalkan kelas(sudah 

ada surat ijin) 

Tidak Pernah 

PujiTuhan tidak pernah 

hehe krn lebih nyaman 

datamg lebih awal agar 

tidak merasa terburu" 

dan lebih tenang 

Pernah 
Karena bangun 

kesiangan 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah    Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah  

Karena saya 

menghargai waktu 

kelas dan waktu 

dosen 

Tidak Pernah 
Saya mematuhi waktu jam  

kuliah yang unika berikan 
Tidak Pernah 

Karena beresiko tinggi 

untuk tidak bisa ikut 

ujian 

Tidak Pernah  
waktu berharga 

untuk sebuah ilmu 
Pernah Karena ada rapat Tidak Pernah 

Supaya lebih cepat 

mengerjakan kalau 

punya waktu sisa bisa 

dikoreksi lagi 

Tidak Pernah 

Karena jika 

terlambat bagi saya 

merugikan saya 

karena saya akan 

kehilangan waktu 

untuk kuliah 

mendapatkan ilmu 

untuk masa depan 

saya 

Tidak Pernah 

Karena jika kita 

meninggalkan kelas 

terlebih dahulu padahal 

tidak ada urusan yang 

sangat sangat penting maka 

akan kehilangan materi 

kuliah 

Tidak Pernah 

Karena dapat 

mengurangi waktu saya 

dalam mengerjakan 

soal ujian 
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b. Peraturan Fakultas 

Saya pernah 

mengenakan kaos 

oblong saat kuliah. 

Alasan : 

Saya pernah 

mengenakan sandal 

jepit saat kuliah. 

Alasan :  

Saya pernah 

melakukan titip absen 

di kelas. 

Alasan :  

Tidak Pernah 

Sudah ada 

peraturan mengenai 

pakaian 

Tidak Pernah Sudah ada peraturan  Tidak Pernah 
Kejujuran adalah segala 

nya 
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Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah Dosen mengijinkan Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah   
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Tidak Pernah   Pernah Karena kehujanan Tidak Pernah   

Tidak Pernah 

Sudah ada aturan 

tentang berpakaian 

di kelas 

Tidak Pernah Menghargai diri sendiri Pernah   

Tidak Pernah Karena di larang Tidak Pernah Karena di larang Pernah 
Berlahangan untuk 

hadir 
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Pernah 
Malas memakai 

baju berkerah 
Tidak Pernah Tidak sopan Tidak Pernah 

Saya memakai 

kesempatan 3 kali tidak 

mengikuti kuliah, saat 

saya berhalangan hadir 

Tidak Pernah   Pernah 

Di saat musim hujan 

sepatu basah, harusnya 

ini menjadi sebuah 

pengecualian  

Pernah 

Karena dosen tidak 

jelas, alasan utama 

yaitu karena ketidak 

pastian dosen akan ada 

kelas atau tidak karena 

sering kosong kelasnya  

Pernah 

Karena dosen 

memperbolehkan 

untuk 

menggunakan kaos  

Tidak Pernah   Pernah   
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Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Tidak Pernah 
Bukan ketemuan 

untuk kuliah  
Tidak Pernah 

Tidak pantas untuk 

pembelajaran 
Pernah 

Jika lagi kesiangan 

kadang menitip absen 

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   
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Tidak Pernah 
Pakaian adalah hal 

yang mudah terlihat 
Tidak Pernah 

Sandal jepit adalah hal 

yang mudah dilihat 
Pernah 

Tidak ingin kehilangan 

kesempatan 3 kali 

absen 

Pernah Santaii Pernah Ujan Pernah Terpaksa 

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   
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Tidak Pernah 

Selalu 

menggunakan baju 

berkerah 

Pernah 

Tetapi saat tidak kelas 

seperti kerja kelompok, 

jika kelas saya selalu 

memakai sepatu atau flat 

shoes 

Tidak Pernah 
Mengikuti pelajaran 

tanpa titip absen  

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah 
Belajar konsisten thd 

prinsip 

Pernah   Pernah   Pernah   
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Pernah 
Entek klambi 

berkerah.e 
Tidak Pernah 

Edan po sendalan ning 

kelas 
Pernah Hehehe jenenge butuh 

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Tidak Pernah - Tidak Pernah - Pernah terpaksa  
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Pernah 

Lebig nyaman aja. 

Dosen2 tertentu 

juga tidak apa2 

kalau memakai 

kaos 

Tidak Pernah Tidak sopan Pernah 

Karena jarak rumah-

kampus jauh, kalau ke 

kampus cuma ttd kan 

eman2 

Pernah Panas gerah  Tidak Pernah   Pernah 

Krena saya sedang ada 

kegiatan dikampus 

dibawah progdi namun 

tdk dpt mendapat ijin 

saya jug tdk tau knp 

tidak dpt ijin 

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah Hem nya abis :( Tidak Pernah Ndabaik Pernah 

Karena saya saat itu 

sedang dalam keadaan 

terdesak hehe 

Tidak Pernah 

sopan santun 

seseorang juga 

menunjukkan 

bagaimana 

seseorang itu ingin 

dihargai. jdi sadar 

diri aja sih masa 

kuliah kayak mau 

jalan 

Tidak Pernah 

kalau pakai sendal kayak 

mau ke kamar mandi. 

kecuali klo bukan acara 

kuliah misal rapat biasa 

mager klo hrs pake kaos 

kaki jd pakai sendal 

Pernah 

titip absen karena malas 

dtg ke kelas dan trkdg 

titip absen karena malas 

dtg ke unika hnya 

untuk ttd, karena dosen 

tdk datang 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah   
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Pernah 

karena  outfit yang 

saya pakai kemeja 

daleman kaos, 

untuk saatÂ² ac 

kelas sedang mati 

dan menjadikan 

kelas panas dan 

sumuk 

Pernah 

saat musim hujan, karena 

stok sepatu habis jd 

terpaksa memakai sandal 

Tidak Pernah 

tidak melakukan hal 

itu, bahkan teman atau 

siapapun meminta tidak 

akan saya lakukan 

Tidak Pernah 
Karena saya taat 

aturan yang ada 
Tidak Pernah 

Saya selalu mengenakan 

sepatu karena saya tidak 

suka menggunakan 

sandal 

Pernah 
Karena pada saat itu 

saya  

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah 

Karena dosen yang 

mengajar tidak 

menyampaikan materi 

dengan baik dan 

memberi nilai 

seenaknya 
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Pernah 

Saat kuliah 

pengganti sy 

pernah pake kaos 

oblong 

Tidak Pernah 
Selalu pakai sepatu atau 

sepatu sandal 
Pernah 

Karena urusan 

mendadak dan bangun 

terlambat 

Pernah 
Karena pas itu 

pake'nya kaos 
Pernah Lupa pake sepatu Pernah Karena saya ga dikelas 

Tidak Pernah   Pernah 
Faktor hujan dan sepatu 

basah saat itu 
Tidak Pernah   



153 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Tidak Pernah 

Dosen memberi 

peraturan memakai 

kemeja 

Tidak Pernah 
Karena peraturan kuliaj 

memakai sepatu 
Tidak Pernah 

Tidak ada yang mau 

men TA kan 

Tidak Pernah Saya disiplin Tidak Pernah Saya disiplin Pernah 
Berhalangan hadir 

dikarenakan ada acara 

Pernah 

Baju berkerah 

habis, karena malas 

mencuci 

Tidak Pernah 
Tidak etis ketika kuliah 

memakai sandal jepit 
Tidak Pernah 

Belum pernah nyoba 

aja 
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Tidak Pernah Menaati peraturan  Tidak Pernah Menaati peraturan  Pernah Kepepet  

Tidak Pernah 

Saya selalu 

memakai kaos 

berkerah atau jaket 

bola sakit 

Tidak Pernah 

Saya tau aturan yang 

ada.. terkecuali saat di 

luar jam kuliah 

Tidak Pernah 

Saya sangat 

menjunjung tinggi nilai 

kejujuran jadi saya 

tidak suka akan titip 

absen 

Tidak Pernah 
Karena di FEB 

tidak diperbolehkan 
Tidak Pernah 

Karena di FEB tidak 

diperbolehkan 
Tidak Pernah 

Karena saya tidak 

pernah bolos 
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Pernah 
Bberapa dosen ga 

peduli 
Tidak Pernah Malu  Pernah Absen udh mau mepet 

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah 

Agar koleksi baju 

saya menjadi lebih 

banyak 

Tidak Pernah Tidak sopan Tidak Pernah Saya selalu masuk 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah 
Karena tidak ada kelas 

atau kelas kosong 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Tidak Pernah 

Lebih nyaman 

menggunakan 

kemaja/blouse, krn 

saat bertemu atau 

menemui dosen 

jadi enak dan tidak 

kebingungan 

sendiri 

Tidak Pernah 

Krn itu sama saja dg tidak 

menghargai diri sendiri, 

biasanya sandal jepit 

digunkan untuk ke kamar 

mandi atau kegiatan non 

formal/santai 

Tidak Pernah 

PujiTuhan saya selalu 

masuk kelas, kecuali 

ada acara atau kegiatan 

kepanitiaan, dan itupun 

sudah ada ijinnya 
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Tidak Pernah   Tidak Pernah   Pernah 

Karena waktu itu ada 

acara kekuarga yg 

mendesak 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Tidak Pernah 

Karena aturan di 

FEB tidak boleh 

menggunakan kaos 

oblong 

Tidak Pernah 

Tidak boleh 

menggunakan sandal jepit 

waktu memasuki gedung 

yustinus/ jam kuliah 

Pernah 

Karena ada acara 

mendadak yang harus 

saya kunjungi 

Tidak Pernah 

Namanya anak 

manajemen harus 

pakai kemeja biar 

rapi kan kalau kerja 

nanti supaya 

terbiasa 

Tidak Pernah Gak sopan Tidak Pernah Gak mau bohong 

Tidak Pernah 

Karena terdapat 

larangan dari 

kampus 

Tidak Pernah 
Karena saya mengikuti 

aturan dari kampus 
Tidak Pernah 

Karena kejujuran itu 

perlu dan jika memang 

berhalangan dapat ijin 

kedosen sehingga kita 

tidak harus titip absen 

tapi jika dosen baik 

akan diberi paraf 
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Saya tidak pernah 

bermain HP, tidur 

dan ramai sendiri 

pada saat 

pelajaran sedang 

berlangsung. 

Alasan :  

Saya aktif 

(berpendapat, 

berargumen, ataupun 

bertanya ) saat 

pelajaran sedang 

berlangsung. 

Alasan : 

Saya pernah 

memperhatikan dosen 

saat sedang 

menjelaskan mata 

kuliah di kelas. 

Alasan : 

Pernah 
Sesuai dengan 

instruksi dosen 
Pernah  Demi poin  Pernah 

Buat ujian penting 

sekali 

Pernah Karena bosan Pernah    Pernah   

Pernah 

Lelah dan pelajaran 

terlalu 

membosankan 

Pernah    Pernah   

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah 
Karena kadang 

merasa bosan 
Pernah    Pernah   

Pernah Bosan Pernah  
Percuma masuk kelas 

kalau tidak aktif 
Pernah Menghargai dosen 

Pernah 
Dosen 

membosankan 
Pernah  

Saya suka untuk 

berargumen 
Pernah   
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Pernah 

Presentasi/penyamp

aian materi yang 

membosankan 

Pernah  
Saya selalu ingin 

mendapatkan poin  
Pernah 

Saya ingin benar-benar 

memahami materi  

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah 

Karena kadang2 

merasa bosan di 

dlm kelas 

Pernah    Pernah   

Pernah 

Karena pelajaran 

yg sedikit 

membosankan 

terkdang.  

Pernah    Pernah   
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Tidak Pernah 
Kadang main hp 

bikin gk ngantuk 
Pernah  

Lumayan untuk tambahan 

nilai 
Pernah 

Karena kadang kata2 

dari dosen ada yg 

keluar di ujian 

Pernah   Pernah    Tidak Pernah   

Pernah 

Dosen yang 

mengajar tidak 

enak 

Pernah  

Sebisa mungkin saya 

akan aktof demi nikai 

tambahan 

Pernah 
Tidak semua dosen 

saya abaikan 

Pernah Suwung di kelas Pernah  Tergantung dosen Tidak Pernah 

Karen dosennya tidak 

menjelaskan dengan 

jelas 

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah 

Karena 

pelajarannya 

kurang menarik 

Pernah  Saya lumayan aktif  Pernah 

Memperhatikan saat 

dosen menjelaskan, 

karena perlu 

meningkatkan nilai dan 

ilmu pengetahuan saya 

Pernah 

Ketika boring di 

kelas krn dosen nya 

monoton dn 

nyebelin. 

Pernah  
Saya selalu aktif dlm 

pelajaran 
Pernah   
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Pernah   Pernah    Tidak Pernah   

Pernah Dosen ra ceto Pernah  
La nek ga aktif ga intuk 

nilai, dadi kudu aktif 
Pernah Beberapa dosen tok.. 

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah 

karena proses 

pembelajaran 

kadang 

membosankan 

Pernah  
untuk meningkatkan 

skills dan menambah poin 
Pernah - 

Pernah 

Dosennya 

membosankan, 

ngga mudeng apa 

yg dipelajari juga 

Tidak Pernah Malu Pernah 

Meskipun 

membosankan tp tujuan 

saya ke kampus untuk 

belajar 

Pernah 

Dosen 

membosankn 

dalam memberi 

materi 

Tidak Pernah   Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   
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Pernah 

Karena ngantuk, 

dan pelajaran tidak 

menarik 

Pernah  

Karena argumen itu 

penting untuk 

memperkaya ilmu 

Pernah 

Selalu memperhatikan 

walau tidak terlalu 

memperhatikan. 

Pernah 

secara tidak 

langsung sy pernah 

melakukan 

semuanya jika 

merasa bosan di 

kelas. tpi tidak 

setiap saat dan ttp 

melihat kondisi 

Pernah  

ketika ada yg butuh 

ditnyakan dan 

diklarifikasi pasti akan 

tergerak untik bertanya 

Tidak Pernah 

saya selalu berusaha 

memerhatikan siapapun 

yg berbicara di hadapan 

saya 

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah 

karena dosen 

menjelaskan materi 

sangat 

membosankan dan 

materi tidak 

tersampaikan 

dengan baik 

Pernah  

terkadang saya bertanya 

saat ada kelompok yang 

maju presentasi 

Tidak Pernah 
di beberapa dosen tapi 

tidak semuanya 
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Pernah 

Karena terkadang 

pelajaran 

membosankan 

Pernah  

Saya terkadang 

menjawab pertanyaan 

saat dosen bertanya 

Pernah 

Saya selalu 

memperhatikan dosen 

saat sedang 

menjelaskan terkadang 

saja saya tidak 

memperhatikan dosen. 

Pernah 

Karena materi yang 

diberikan dosen 

kurang menarik 

Pernah    Pernah   
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Pernah 

Saat sy mulai tidak 

mengerti materi yg 

disampaikan sy 

biasanya bermain 

hp, pernah tertidur 

krn kurang 

istirahat, dan sering 

ngobrol sama 

teman disebelah sy 

Pernah  

Sy pernah bertanya, 

berargumen dan 

berpendapat 

Pernah 
Sy memperhatikan 

dosen 

Pernah 

Pelajaranny teori 

doang, belom tentu 

sesuai sama 

praktekny (alias ga 

penting) 

Tidak Pernah 

Ga merhatiin, takut 

dimarahi. Btw hbs ini y 

ga kasi alesan y, cape lur 

Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah Dosen tidak galak Pernah  Untuk mendapat poin Pernah 
saya sering 

mendengarkan dosen 



167 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Pernah Bosan Pernah  Nilai Pernah Fokus mencari nilai 

Pernah 

Bosan dengan 

makul dan 

dosennya  

Pernah  

Kadang apalabila saya 

tidak mudeng juga 

bertanya kepada dosen 

Pernah Kadang kadang 

Pernah Bosan Pernah  
Dapat poin plus dari 

dosen 
Pernah 

Takut ketinggalan 

pelajaran  

Pernah 

Karena saya tidak 

menangkap apa 

yang di sampaikan 

dosen sehingga 

membuat saya 

bosan, namun tetap 

memperhatikan 

sekiranya ada hal2 

yang perlu di catat 

Pernah  

Saya orang yang 

penasaran akan sesuatu 

jadi kalo tidak tahu ya 

Tanya 

Pernah 

Saya akan selalu 

memperhatikan dosen 

mengajar, awalnya dari 

kebiasaan menghargai 

orang lain berbicara, 

lama kelamaan terbawa 

saat kuliah 
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Pernah 

Tergantung dosen, 

jika bosan atau 

ngantuk saya 

melakukan hal 

tersebut untuk 

menghilangkan 

bosan atau kantuk 

Pernah  

Karena keaktifan 

berpengaruh terhadap 

nilai 

Pernah 

Karena jika saya tidak 

memperhatikan saya 

tidak mengerti materi 

Pernah Bosen Pernah  Kadang masih jawab Pernah Memperhatiin dong 

Pernah   Pernah    Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Pernah bermain HP 

dan bicara 

secukupnya 

sebenarnya karena 

memang diperlukan 

melakukan hal itu 

Pernah  
Saya ingin mendapat poin 

lebih di kelas 
Pernah Takut tidak paham 

Tidak Pernah   Tidak Pernah    Pernah   
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Pernah 

Karena kalau saya 

melakukan tersebut 

waktu dosen yang 

mengajarnya 

kurang membaur 

dengan 

mahasiswanya 

Tidak Pernah   Pernah   

Pernah 

Karena terkadang 

ada dosen yang 

kurang mampu 

untuk mengajar dan 

hal tersebut 

membuat bosan 

Pernah    Pernah   

Tidak Pernah   Pernah    Pernah   
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Pernah 

Krn bosan dg 

kegiatan 

pembelajaran 

Pernah  

Kadang jika dosen 

tersebut enak untuk 

diajak berdiskusi, saya 

akan sangat aktif di kelas 

Pernah 

Saya akan selalu 

berusaha 

memperhatikan dosen 

saat menjelaskan di 

kelas 

Pernah 

Karena sekadang 

memang ngantuk 

karena kelelahan 

dan cuaca yg 

mendukung utk 

istirahat 

Pernah    Pernah   

Pernah    Tidak Pernah    Pernah   

Pernah   Pernah    Pernah   
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Pernah 

Kadang" bosan 

waktu dosen yang 

menjelaskan karena 

monoton 

Pernah    Pernah   

Tidak pernah 

Ketika bermain 

handphonedi 

kampus saya 

merasa kuliah hari 

itu tidak mengerti 

apa-apa sehingga 

tugas yang 

diberikan akan 

kacau 

Pernah 

Pada saat presentasi saya 

melakukan tanya jawab 

kepada presenter dan 

sebaliknya ketika saya 

presentasi saya 

memberikan jawaban 

bagi yang bertanya 

Pernah 

Jika tidak 

memperhatikan dosen 

saya akan kesulitan saat 

ujian dan mengerjakan 

tugas  

Tidak Pernah 

Rugi banget kalau 

kuliah malah 

membuanh waktu 

lebih baik dengerin 

dosen 

Pernah  

Justru harus aktif di kelas 

supaya wawasan 

bertambah 

Pernah 

Tujuan kuliah untuk 

mengtahui pelajaran 

jadi harus meperhatikan 

dosen menerangkan 
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c. Peraturan perilaku dalam perkuliahan 

Saya 

mengerjaka

n tugas 

yang 

diberikan 

oleh dosen. 

Alasan : 

Saya 

mengumpul

kan tugas 

tepat waktu 

(sesuai 

dengan 

batas waktu 

yang sudah 

ditetapkan). 

Alasan : 

Saya 

tidak 

pernah 

menitip 

absenkan 

teman 

saya yang 

tidak 

hadir. 

Alasan : 

Saya tidak 

pernah 

meminjamka

n peralatan 

ujian 

(kalkulator, 

alat tulis, 

sumber 

buku, dan 

lainnya) saat 

ujian sedang 

berlangsung. 

Alasan : 

Saya tidak 

pernah 

memberitah

u atau 

bertanya 

jawaban 

ujian 

kepada 

teman lain 

saat ujian 

berlangsung

. 

Alasan :  

Pernah Demi nilai Pernah 

Nanti ga 

keluar 

nilai nya 

Tidak 

Pernah 

Kejujuran 

adalah 

segala nya 

Tidak Pernah 

sudah ada 

peraturan 

yang 

mengatur 

Tidak Pernah 

Nnti dapet 

E males 

ngulang 

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   
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Pernah   Tidak Pernah 
Lupa 

tanggal 
Pernah 

Dosen 

kurang 

memperhat

ikan mana 

siswa yang 

hadir 

Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Tidak mau 

kehilangan 

nilai 

Pernah 

Pasti 

diberi 

nilai nol 

Pernah   Pernah Iba Tidak Pernah 
Takut kena 

skors 

Tidak 

Pernah 
Lupa Tidak Pernah 

Terlamba

t  
Pernah 

Karena dia 

juga pernah 

menitip 

absenkan 

saya 

Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Bagi saya 

mengerjaka

n tugas 

sangat 

penting, 

karena nilai 

tugas 

memengaru

hi ip  

Pernah 

Karena 

jika tidak 

mengum

pulkan 

tugas 

tepat 

waktu, 

akan 

membuat 

tugas 

saya 

Pernah 

Karena 

hubungan 

pertemanan  

Pernah 

Karena 

teman 

saya 

tidak 

mempun

yai 

bulpoin 

Tidak Pernah 

Saya 

mengerjaka

n ujian 

dengan 

kemampua

n saya 

sendiri  
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tidak 

diterima 

oleh 

dosen 

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah Bolpen  Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah 
Karena 

saya lupa 
Pernah Kasihan Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Tugas itu 

penting 

untuk 

tambahan 

nilai 

Pernah 

Ketepata

n waktu 

itu juga 

bisa 

menamba

h nilai  

Pernah 
Jika lagi 

kepepet 
Tidak Pernah 

Kalo 

pinjem 

kadang 

merepotk

an teman 

Tidak Pernah 

Berusaha 

sendiri 

pasti 

membuahk

an hasil 

lebih 

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah 

Tugas 

mempengari

hi nilai 

Pernah 

Kepetepa

tan waktu 

mempeng

aruhi 

nilai 

Pernah 

Tidak enak 

dengan 

teman 

Tidak Pernah 

Menolon

g boleh 

tapi 

usahakan 

jika 

hanya 

memiliki 

satu 

utamakan 

diri 

sendiri 

Tidak Pernah 

Takut 

kepada 

pengawas 

Tidak 

Pernah 
Lupa Pernah Tertib Pernah 

Karena 

kasian sm 

temen  

Pernah 
Kasian 

teman  
Pernah 

Karena 

teman 

bertanya 

Tidak 

Pernah 
  Pernah   Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Saya selalu 

mengerjaka

n tugas dari 

dosen  

Pernah 

Selalu 

mengum

pulkan 

tepat 

waktu 

Tidak 

Pernah 

Karena 

tidak sesuai 

peraturan 

Tidak Pernah 

Karena 

sudah 

punya 

catatan 

masing2 

Tidak Pernah 

Karena 

sudah repot 

dengan 

ujian saya 

sendiri 

Pernah   Tidak Pernah 

Krn 

mendapat 

teman 

yang 

mengham

bat 

Tidak 

Pernah 
  Pernah 

Karena 

butuh 
Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   
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Pernah 
Nilai 

bossque 
Pernah 

Titip 

kancane 

plus di 

ilengke 

Pernah 

Timbal 

balik, masa 

wes di TA 

ke kancane 

njaluk 

tulung ra di 

tulungi 

Pernah 
Senasib 

soale 
Pernah 

La 

diundang 

terus ben 

rak brisik 

Pernah   Pernah   Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah - Pernah - Pernah terpaksa Tidak Pernah - Pernah 

terpaksakar

ena ga tau 

jawabanny

a :) 

Pernah 

Agar bisa 

membantu 

kalau ada 

nilai2 yg 

jelek 

Tidak Pernah 

Tugasnya 

ketinggal

an 

Pernah 
Kasian aja 

gitu 
Pernah 

Daripada 

mereka 

gabisa 

ngerjain 

ujian 

cuma 

gara2 

ngga 

bawa alat 

tulis? 

Tidak Pernah 

Prinsip 

untuk 

selalu jujur 
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Tidak 

Pernah 
Lupa Tidak Pernah   Pernah   Pernah 

Membant

u tidak 

ada 

salahnya 

asal tidak 

memberi 

jawaban 

Pernah   

Tidak 

Pernah 
kelupaan Pernah   

Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Selalu 

mengerjaka

n agar dapat 

nilai 

Tidak Pernah 
Lupa, 

terlambat 

Tidak 

Pernah 
Malash Pernah 

Kasian 

temen 

saya :( 

Tidak Pernah 
Tidak 

pernah  

Pernah 

yang ada 

teman2 saya 

yg menyalin 

tugas. 

mohon maaf 

agak sarkas 

Pernah 

saya 

selalu 

tepat 

waktu 

Pernah 

hanya 

untuk 

teman 

dekat yg 

benar2 

mebutuhka

n 

Pernah 

hanya 

untuk alat 

tulis 

pernah 

Pernah 

bertanya 

jawaban 

selama 

ujian sih 

sejauh ini 

belum 

pernah. tpi 

udh pernah 

kasih 

jawaban ke 

temen  

gimana 

dong? 

kasihan 

soalnya. 

saya juga 

makhluk 
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sosial 

soalnya 

hehe 

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 

saya 

mengerjaka

n tugas 

sebisanya 

Pernah 

saya 

mengum

pulkan 

tugas 

tepat 

waktu 

Tidak 

Pernah 

tidak 

menerima 

titip absen 

dalam 

bentuk 

apapun 

Pernah   Tidak Pernah   
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Tidak 

Pernah 

Karena pada 

saat itu saya 

sedang 

malas dan 

tidak 

mengetahui 

apa yang di 

maksud dari 

dosen  

Pernah 

Saya 

selalu 

mengum

pulkan 

tugas 

tepat 

waktu 

Tidak 

Pernah 

Karena 

pada saat 

itu saya 

takut 

berbuat 

tidak jujur  

Pernah 

Karena 

saya 

merasa 

kasihan 

dengan 

teman 

saya jadi 

saya 

pinjamka

n alat 

tulis  

Tidak Pernah 

Saya tidak 

pernah 

mengobrol 

dengan 

teman saat 

ujian  

Pernah   Pernah   Pernah 

Teman 

saya sakit 

atau ada 

keperluan 

mendadak 

Pernah 

Karna 

saya juga 

pernah 

meminja

m 

Pernah 

Karena 

saling 

memberi 

itu hal baik  

Tidak 

Pernah 

karena sy 

tahu 

pertemuan 

pd saat 

tugas 

dikumpulka

n sy akan 

keluar kota 

namun 

ketika sudah 

pulang sy 

lupa 

mengerjaka

n tugas tsb 

Tidak Pernah 

Karena 

ada 

kesalahan 

dalam 

mengerja

kan tugas 

Pernah 

Karena 

teman sy 

membutuh

kan 

bantuan utk 

dititip 

absenkan 

Pernah 

Karena 

teman sy 

tidak 

membaw

a 

miliknya 

Pernah 

Karena 

kepepet jd 

melakukan

nya 
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Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah 

Cuma 

sekali, 

setelah itu 

tidak 

pernah lagi 

Pernah   Pernah   

Tidak 

Pernah 

Lupa ada 

tugz 
Pernah 

Saya 

selalu 

ontime 

Tidak 

Pernah 

Takut 

ketauan 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Tidak 

Pernah 
Tidak tahu Pernah 

Selalu 

tepat 

waktu 

Pernah Dimintai  Tidak Pernah 
Individua

l 
Tidak Pernah Haram 

Tidak 

Pernah 

Lupa 

caranya 

terus nggak 

ngerjain  

Pernah 

Takut 

nilainya 

nggak 

masuk 

Pernah 

Kasian 

sama 

temen udah 

hampir 3x 

kosong 

Tidak Pernah 

Karena 

saya 

memkai 

itu 

Tidak Pernah 

Waktunya 

keburu 

habis jadi 

nggak bisa 

contek 

mencontek 

Pernah 

Sudah 

kewajiban 

untuk 

mengerjaka

n tugas dan 

akan 

mempengar

uhi nila  

Pernah 

Sudah 

kewajiba

n untuk 

mengerja

kan tugas 

dan akan 

mempeng

aruhi nila  

Pernah 

Sungkan 

untuk 

menolak  

Tidak Pernah 
Menaati 

peraturan  
Tidak Pernah 

Menaati 

peraturan 
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Pernah 

Saya sangat 

serius akan 

mengerjaka

n tugas, 

karena saya 

tahu saya 

malas 

belajar dan 

kurang 

pandai jadi 

dengan 

mengerjaka

n tugas 

dapat 

membuat 

saya belajar 

dengan 

sendirinya 

Pernah 

Saya 

tidak mau 

melewatk

an 

sedikitpu

n 

kesempat

an nilai, 

jika 

terlambat 

kan saya 

tidak bisa 

dapat 

nilai 

Tidak 

Pernah 

Saya akan 

selalu 

berkata 

tidak soal 

titip absen 

Pernah 

Saya rasa 

aturan 

ujian 

tidak 

boleh 

meminja

mkan 

terlalu 

kejam.. 

karena 

kalo pas 

lupa atau 

bagaiman

a dengan 

alat tulis, 

maka dia 

tidak bisa 

kerjakan 

ujian 

Tidak Pernah 

Ujian 

adalah goal 

dari 

perkuliahan

, lebih baik 

dapat nilai 

dengan 

usaha 

sendiri 

tanpa 

contek 

mencontek.

. hal sepele 

seperti itu 

bisa 

membuat 

kebiasaan 

kita untuk 

mencuri 

dan 

menggamp

angkan 

sesuatu 

Pernah 

Karena 

takut tidak 

mendapat 

nilai 

Pernah 

Karena 

saya 

disiplin 

Pernah 

Karena 

teman saya 

waktu itu 

tidak bisa 

hadir 

karena ban 

bocor 

Pernah 

Karena 

ujiannya 

membutu

hkan 

kalkulato

r 

Tidak Pernah 

Karena 

takut 

mendapat 

nilai E 
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Pernah Sayang nilai Tidak Pernah 

Kadang 

wkt 

ngerjain 

nya cpt 

bgt 

Pernah 
Kadang 

kasian 
Pernah 

Kadang 

kasian 
Pernah 

Kadang 

kasian 

Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   

Tidak 

Pernah 
  Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 

Saya mau 

nilai tugas 

baik 

Pernah 

Saya mau 

nilai saya 

masuk 

dalam 

daftar 

nilai 

Pernah 

Teman 

saya sosok 

yang rajin 

dan dia 

juga tidak 

hadir 

karena 

pekerjaan 

penting 

maka saya 

rela hati 

menitip 

absenkan ia 

Tidak Pernah 

Saya 

kalau 

sedang 

ujian 

tidak 

dapat 

diganggu 

gugat 

Tidak Pernah 

Seperti 

jawaban di 

atasnya 

Pernah   Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Karena itu 

sudah tugas 

yang harus 

dikerjakan 

Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah 

Saya selalu 

berusaha 

mengerjaka

n tugas, 

walau itu 

terlambat 

Tidak Pernah 

Saat itu 

krn ada 

kegiatan 

kepanitia

an, maka 

saya 

tidak 

mengetah

ui tugas 

untuk 

hari itu 

dan harus 

dikumpul

kan hari 

itu juga, 

tetapi 

dosen tsb 

memberi

kan 

toleransi 

kpd saya 

untuk 

menyusul

kan 

tugasnya 

Pernah 

Krn teman 

saya 

memohon 

kepada 

saya, dan 

saat itu 

teman saya 

sudah 3 

kali absen, 

maka 

tergugahlah 

hati saya 

untuk 

membantun

ya 

Pernah 

Krn saat 

itu dia 

terlihat 

kebingun

gan, dan 

saya 

langsung 

meminja

mkan 

kalkulato

r saya 

Pernah 

Krn teman 

saya 

bertanya 

Pernah   Pernah   Pernah 

Karena 

kasihan 

dengan 

teman 

Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Pernah   Tidak Pernah   



184 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Pernah   Pernah   
Tidak 

Pernah 
  Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Karena nilai 

tugas itu 

juga 

penting, dan 

harus 

mengerjaka

n 

Tidak Pernah 

Karena 

salah 1 

kelompo

k dari 

saya yang 

membaw

a tugas 

dan dia 

terlambat 

Tidak 

Pernah 
  Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Karena 

tugas 

membantu 

nilai saya 

Pernah 

Karena 

jika 

terlambat 

tugas 

tidak 

akan 

diterima 

oleh 

dosen 

yang 

bersangk

utan 

Pernah 

Karena 

teman saya 

memaksa 

saya dan 

berhubung 

dosennya 

baik hati 

tapi hanya 

2 kali saja 

di orang 

yang sama 

Pernah 

Karena 

teman 

saya 

tidak 

membaw

a 

kalkulato

r dan 

saya 

tidak 

enak jika 

tidak 

meminja

mkan 

Tidak pernah 

Saat 

bingung 

harus 

menjawab 

apa tapi 

justru 

bertanya 

akan 

mengurang

i waktu 

mengerjaka

n soal saya 
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d. Taat terhadap peraturan lain di Fakultas 

Saya membuang 

sampah pada 

tempat sampah 

dan tidak 

meninggalkan 

sampah di kelas 

maupun di 

lingkungan 

gedung Justinus. 

Alasan : 

Saya berinisiatif 

untuk membuang 

sampah pada 

tempatnya apabila 

saya melihat 

sampah berserakan 

di kelas ataupun di 

gedung Justinus. 

Alasan : 

( Bagi yang merokok ), saya 

tidak pernah merokok di 

dalam gedung Justinus 

ataupun kelas.  

( Bagi yang tidak merokok ), 

saya berani mengingatkan 

atau menegur mahasiswa 

lain yang kedapatan 

merokok di dalam gedung. 

Alasan :  

Pernah 
Sudah di 

sediakan 
Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah 

Tanggung 

jawab 

perorangan 

Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Nanti gak 

dapat nilai, 

lagian nilai 

itu penting 

dan tugas 

itu penting 

Tidak Pernah 

Kebanya

kan tugas 

udaj 

dikeejain 

tapi lupa 

hari 

kumpuln

ya 

Tidak 

Pernah 

Gak mau 

bohong 
Pernah 

Kalau 

penghapu

s saya 

pinjamka

n 

daripada 

dipanggil

in terus 

Tidak Pernah 

gak mau 

nyontek 

lebih baik 

belajar, gak 

mau resiko 

nama 

dicoret dari 

absen 
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Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah 

Kebersihan 

sebagian dari 

iman :v 

Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Menjaga 

kebersihan itu 

menurut saya 

sangat penting 

Pernah 

Menjaga 

kebersihan itu 

menurut saya 

sangat penting 

Pernah   

Pernah 

Ingin menjaga 

justinus supaya 

tetap bersih 

Pernah 

Memberi 

contoh pada 

orang lain  

Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 

Kita sebagai 

warna unika 

harus sadar akan 

kepentingan 

kebersihan 

Pernah 

Saling 

menang itu 

baik 

Pernah 

Karena sudah banyak 

terdapat tulisan larang 

dilarang merokok di 

gedung 

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 

Saya kasihan 

dengam petugas 

kebersihan 

Pernah 

Tidak ingin 

merepotkan 

petugas 

kebersihan 

Tidak Pernah   
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Pernah 
Karena cinta 

kebersihan 
Tidak Pernah Males  Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Tidak Pernah 

Sudah tersedia 

banyak tong 

sampah 

Pernah 

Setelah selesai 

kelas,jika ada 

sampah saya 

pasti akan 

membuangnya 

Pernah 

Tapi selama ini belum 

pernah melihat orang 

merokok dalam 

kampus 

Pernah 

Supaya bersih 

terhindar dr 

penyakit 

Pernah 
Bersih itu 

indah 
Pernah 

Perokok menjadi 

pemicu kekotoran di 

suatu tempat 

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 
Cinta 

lingkungan 
Pernah 

Tak buang 

ning ngarepe 

sing nyampah 

ben isin 

Tidak Pernah Itu hak orang 

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 

karena memang 

saya kurang 

suka melihat 

ada sampah 

apalagi diruang 

untuk belajar yg 

hrsnya bersih 

Pernah 

alasan sama 

seperti poin 

sebelumnnya 

Tidak Pernah 

kebetulan bukan 

teman saya. yg saya 

sering lihat kakak 

kelas. 
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Tidak Pernah 

Terkadang lupa 

untuk 

membuang ke 

tempat sampah 

Tidak Pernah 

Tidak terlalu 

memikirkan 

hal yg begitu 

Tidak Pernah 
Takut untuk 

mengingatkan 

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah 

Untuk 

mencontoh kan 

teman" yg tidak 

membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

Pernah 
Alasan sama 

kayak diatas 
Tidak Pernah Tidak merokok 

Pernah   Pernah   Tidak Pernah saya bukan perokok 

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah 
Karena pasti berujung 

bertikai  

Pernah 
Sy suka 

kebersihan 
Pernah 

Karena sy 

suka 

kebersihan 

dan peduli thp 

lingkungan 

Pernah 

Karena sy sadar di 

dalam gd justinus 

adalah area bebas asap 

rokok 

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah Disiplin Tidak Pernah Malas Pernah   

Pernah 
Kalo kotor itu 

nggak keren 
Pernah 

Jotok liatnya 

kalo sampah 

dimana mana 

Tidak Pernah Kadang kadang aja sih 

Pernah 

Menaati 

peraturan dan 

menjaga 

lingkungan  

Pernah 

menjaga 

lingkungan 

tetap bersih 

Pernah 
Sangat mengganggu 

kesehatan  

Pernah 

Saya di ajarkan 

hal itu dari 

kakak saya 

sendiri, 

tanggung jawab 

akan sampah 

yang ada 

Pernah 

Karena saya 

risih 

melihatnya 

Pernah 

Saya tidak suka 

merokok dan orang 

merokok, dan 

walaupun sudah 

mengingatkan semua 

cuma hiraukan 

Pernah 

Karena jika 

membuang 

sampah 

sembarangan 

berarti saya 

tidak memiliki 

sikap yang baim 

Pernah 
Agar terlihat 

bersih 
Pernah Karena bukan perokok 

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   
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Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Pernah   

Pernah 

Sampah saya 

menjijikan 

untuk 

ditinggalkan 

begitu saja 

Tidak Pernah 

Sampah 

mereka 

menjijikan 

untuk saya 

buangkan 

Tidak Pernah 
Takut diselomot 

rokoknya 

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah 

Krn memamg 

seharusnya kita 

membuang 

sampah di 

tempatnya 

Pernah 

Saya akan 

berusaha 

untuk peduli 

terhadap 

sekitar 

Pernah Jika teman saya 

Pernah   Pernah   Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Pernah   Tidak Pernah   

Pernah   Tidak Pernah   Tidak Pernah   

Pernah 
Agar kelas tetap 

bersih 
Pernah 

Supaya bersih 

dan tidak ada 

kuman 
  

Pernah 

Sampah 

membuat banjir 

dan sarang 

nyamuk 

Pernah supaya bersih Pernah 
Asap rokoknya ntar 

kemana mana 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEDISIPLINAN  

a) Teladan Dosen 

Para Dosen selalu 

datang tepat waktu, 

membuat saya 

termotivasi untuk 

datang tepat waktu 

pada kelas mata 

kuliah yang 

bersangkutan. 

Alasan : 

Karena para dosen 

selalu memberikan 

teladan pada 

mahasiswa untuk 

membuang 

sampah pada 

tempat sampah 

membuat saya 

termotivasi untuk 

membuang 

sampah di tempat 

sampah. 

Alasan : 

Para dosen 

mengenakan pakaian 

sopan pada saat 

mengajar,menginspirasi 

saya untuk 

mengenakan pakaian 

sopan (baju/kaos 

bekerah, celana 

panjang sopan dan 

sepatu tertutup) pada 

saat kuliah. 

Alasan : 

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak 

Karena dosen tidak 

selalu datang tepat 

waktu 

Tidak   Ya   
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Tidak 

Ada beberapa 

dosen yg suka 

terlambat 

Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Supaya tidak 

tertinggal materi  
Ya 

Supaya justinus 

tetap bersih 
Ya Agar terlihat rapi 

Tidak 

Masih banyak 

dosen yang suka 

terlambat  

Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Termotivasi Ya Kita akan sadar diri Ya Kita seperti bercermin 

Ya   Ya   Ya   
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Tidak 
Beberapa dosen 

tidak disiplin 
Tidak 

Tidak pernah 

melihat dosen 

membuang sampah 

sendiri ditempatnya 

Ya 
Melihat dosen rapi 

masa saya tidak rapi? 

Ya Karena takut telat Ya 
Karena supaya tidak 

dimarahi dosen 
Ya   

Tidak   Tidak   Ya   

Tidak 

Ada beberapa 

dosen yang telat 

masuk kelas 

Tidak 

Itu sudah 

merupakan hal yang 

harus di lakukan diri 

sendiri  

Ya 

Ya saya mengikuti 

dosen sehingga saya 

juga harus berpakaian 

rapi 
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Ya 
Mereka adalah 

figur 
Ya   Ya 

Dosen itu guru bagi 

mahasiswa. Guru itu 

digugu lan ditiru. Jdi 

apa yg dilakukan pasti 

ditiru 

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Tidak 

Dosen aja kalo liat 

sampah walaupun 

bukan tempatnya ga 

di buang, cuman 

negur tp ga ngasih 

contoh. La ngapain 

coba ?  

Ya   
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Tidak   Ya   Ya   

Tidak 

tidak sama sekali. 

apalagi ada yang 

pernah telat 1jam 

lebih dan tetap 

minta ingin 

ditunggu.  

Ya - Ya - 

Tidak 
Dosen juga banyak 

yg terlambat 
Tidak 

Belum ada yg 

memotivasi saya 

untuk membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Ya Agar sopan 
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Tidak   Tidak 
Tidak semua 

melakuknnya 
Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 

Selama semester 3 

semua dosen tepat 

wktu 

Ya Ya gitu Ya 
Untuk dicontoh para 

mahasiswa 

Ya 
Saya sangat kagun 

dengan pak wijanto 
Ya 

saya jarang lihat 

dosen buang smpah 

sembarangan 

Ya 

semua dosen 

berpenampilan sesuai 

dgn jabatan mereka dgn 

style yg berbeda tetapi 

ttp taat aturan 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Tidak   Ya   
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Ya 
Karena takut tidak 

boleh masuk kelas  
Ya   Ya   

Ya 

Sy merasa tidak 

sopan karena dosen 

menunggu 

mahasiswa 

Ya 

Sy merasa tidak 

sopan kalau dosen 

saja membuang 

sampah pd 

tempatnya namun sy 

tidak 

Ya Sy merasa tidak sopan  

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak 

Semua punya 

kepentingan 

masing2 

Ya   Ya   
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Ya 

Dosennya aja rajin, 

mahasiswanya juga 

rajin 

Ya 
Menjadi contoh bagi 

mahasiswa 
Ya 

Karena kalo memakai 

baju sopan enak dilihat 

Tidak 
Banyak dosen yg 

tdk tepat waktu  
Ya 

menjaga lingkungan 

Agar ttp bersih  
Ya Menaati peraturan 

Ya 

Jika dosen on time, 

itu menjadi saya 

termotivasi, tapi 

kebanyakan dosen 

unika telat 

Tidak 

Hanya beberapa 

dosen yang 

melakukan hal itu 

Ya 

Bagi saya di kuliah 

dosen adalah pemimpin, 

sebelum bekerja dan 

punya pemimpin, saya 

melatih itu di 

perkuliahan 
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Tidak Tergantung dosen Tidak 

Saya tidak pernah 

melihat dosen 

membuang sampah 

Ya Karena terlihat rapi 

Ya Malu dong Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   
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Tidak 

Ada dosen dosen 

yang tidak tepat 

waktunya parah 

namun 

mengharuskan kita 

tepat waktu bahkan 

tidak memberi 

kabar jika 

terlambat serta 

terjadi sering 

intensitasnya 

Ya 

Belum pernah 

melihat dosen 

membuang sampah 

Ya Memang rapi 

Tidak   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Tidak   Ya   Ya   
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Tidak 

Ada beberapa 

dosen yg datang 

terlambat 

Ya 

Krn bentuk 

kepedulian warga 

kampus 

Ya Sebagai suatu contoh 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 

Lebih baik on time 

karena bagi saya 

setiap mata kuliah 

itu penting 

Ya 
Penting untuk 

lingkungan 
Ya Harus dicontoh 
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b) Nilai atau Penghargaan 

Karena dosen 

memberikan nilai 

tambahan untuk 

kehadiran 100%, 

saya selalu datang ke 

kelas mata kuliah 

yang bersangkutan. 

Alasan : 

Karena ada 

kesempatan untuk 

bisa tidak 

mengikuti Ujian 

dari dosen, saya 

selalu 

menyelesaikan 

tugas yang 

diberikan secara 

maksimal untuk 

memenuhi kriteria 

dari kesempatan 

yang diberikan. 

Alasan : 

Karena para dosen 

selalu mengoreksi 

tugas untuk nilai 

tugas, saya selalu 

mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas 

yang diberikan secara 

tepat waktu. 

Alasan : 

Ya   Ya   Ya A 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya 
Kalau bisa cepat 

mengapa tidak  :v 
Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya 
Untuk menambah 

niai 
Ya   Ya 

Supaya mendapatkan 

nilai maksimal 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Lumayan untuk 

tambahan 
Ya 

Lumayan untuk 

tambahan 
Ya 

Lumayan untuk 

tambahan 
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Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak 
Karena kadang ada 

acara 
Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Tidak Tidak selalu  Ya 
Untuk menambah 

nilai 
Ya Untuk menambah nilai 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Ben apik nilainya Ya 
Ben isa fokus ke 

makul lain 
Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak 

kurang tahu poin 

ini. sepertinya tidak 

ada. 

Ya - Ya - 

Ya 
Supaya dapat 

tambahan nilai 
Ya 

Supaya tidak usah 

ikut ujian 
Ya 

Supaya nilao saya 

bertambah 

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   

Ya 
Itu menarik 

semangat 
Ya 

Itu sangat istimewa, 

reward yg berharga. 
Tidak Kadang tak dikoreksi 
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Tidak 

kalau saya mals dtg 

yaa ttp aja ngga dtg. 

dan sejauh ini blm 

pernah merasakan 

tmbhn nilai karena 

kehadiran sih. 

soalnya absen ga 

pernah 100% masuk 

tpi nilai tetap aja A. 

Ya 

soalnya saya capek 

klo harus tulia 

jawaban di lembar 

ujian. jdi mebding 

kerjain tugasnya aja 

kan 

Ya 
pak wijanto adlah salah 

satu bukti nyata 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Tidak   Tidak   Ya   

Ya 

Karena dapat 

membantu 

meringankan nilai 

siswa meski 

terkadang itu 

ternyata cuma 

omong kosong 

dosen 

Ya   Ya   
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Tidak 

Sy belum 

menemukan dosen 

yang melakukan hal 

tsb, tp sy datang ke 

kelas tsb krn sy 

membutuhkan 

perkuliahan tsb 

Ya 

Karena kalau hal 

tersebut 

membuahkan hasil 

atau nilai yg baik sy 

melakukannya 

bukan sekedar utk 

tidak mengikuti 

ujian 

Ya 

Karena apa yg sy 

kerjakan dihargai 

dengan nilai tugas yg sy 

dapatkan 

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Nilai Ya Nilai Ya Nilai 

Ya 
Nggak juga sih, 

tergantung heheh 
Tidak Selalu ikut ujian  Ya 

Siapa tau bisa 

dongkrang nilai yg jelek  

Ya 
Ingin nilai 

tambahan  
Ya Mendapat nila bagus  Tidak Menaati peraturan 

Tidak 
Saya tidak pernah 

tahu akan hal ini 
Tidak Selalu ada ujian  Ya 

Ada dosen tertentu yang 

melakukan hal ini 

sehingga saya jadi 

terpacu untuk on time 

Ya 

Karena 

berhubungan 

dengan nilai 

Ya Nilai itu penting Ya Karena nilai itu penting 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Tidak 
Setahu saya tidak 

ada hal begini 
Ya 

Saya selalu 

mengerjakan tugas 

sepenuh hati bukan 

hanya karena iming 

iming free ujian 

Ya Seperti jawaban di atas 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya 
Itu memotivasi 

setiap mahasiswa 
Tidak 

Saya selalu berusaha 

untuk mengikuti 

ujian 

Ya 
Agar mendapat nilai 

plus dari dosen 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya nilai itu penting Ya 
Lebih membantu 

untuk nilai 
Ya 

Berusaha semaksimal 

mungkin 
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c) Aturan tertulis yang dijadikan pegangan 

Karena adanya 

himbauan untuk 

membuang 

sampah pada 

tempatnya, saya 

selalu membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

Alasan : 

( Bagi yang 

merokok ), Karena 

ada peraturan 

tertulis dilarang 

merokok di dalam 

gedung, saya tidak 

pernah merokok di 

dalam gedung. ( 

Bagi yang tidak 

merokok ), Saya 

pernah menegur 

mahasiswa yang 

merokok di dalam 

gedung. 

Alasan : 

Karena ada 

peraturan dan 

tata tertib 

pelaksanaan 

ujian, saya tidak 

pernah datang 

terlambat ujian 

lebih dari 15 

menit. 

Alasan : 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Ya   Tidak 

Saya tidak pernah 

melihat mahasiswa 

merokok dalam 

gedung 

Ya   

Tidak 

Tanpa ada peraturan 

yang tertulis saya sudah 

sadar dari dulu  

Ya   Ya   

Ya   Tidak 

Krn sejauh ini belum 

pernh melihat ada 

org yg merokok 

didlm gedung 

Ya   

Ya   Tidak   Tidak 
Saya pernah dtg terlambat 

tp jarang.  

Ya 
Sebagai kesadaran 

sendiri 
Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Tidak 

Sudah menjadi 

kewajiban seseorang 

untuk membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Ya 

Tapi belum pernah 

melihat orang yang 

merokok dalam 

kampus 

Ya 
Saya pasti datang 

sebelumnya untuk belajar 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Kalo bukan kita siapa 

lagi ?  
Tidak 

Sekali lagi itu hak 

orang, tp klo di 

dalem ya tegur lah 

Ya Telat ra intuk mlebu boss 

Ya   Ya   Ya   

Ya - Tidak - Ya bisa dapat 0 nanti saya. 
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Ya 

Supaya lingkungan 

kampus menjadi lebih 

nyaman 

Tidak 
Takut untuk 

menegur 
Ya 

Supaya saya bisa 

mengerjakan ujian dengan 

tenang 

Ya   Tidak   Tidak   

Ya   Tidak   Ya   

Ya Karena ada himbauan Ya Karena saya berani! Ya Emg tidak pernah 

Tidak 

karena saya bukan org 

bodoh yg melempar 

kulit pisang di lantai 

Tidak saya bukan perokok Ya 
dari aturan yg menjadi 

kebiasaan  

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   
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Ya 

Karena sy tidak hanya 

sekedar membaca 

namun melaksanakan 

Ya 

Karena kalau gd tsb 

bebas asap rokok 

maka sepatutnya 

jangan merokok 

didalam gd tsb 

Ya 

Karena sy malu kalau dtg 

terlambat saat ujian dan 

takut tidak bisa ikut ujian 

(menyusul dsb) 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Disiplin Tidak   Ya Kapok 

Ya Kalo kotor menjijikan Ya 

Mengganggu orang 

lain yg tidak 

merokok 

Ya Takut gabisa ikut ujian 

Ya Menaati peraturan Ya 
Mengganggu 

kesehatan  
Ya Menaati peraturan 
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Ya 

Ada tidak adanya 

aturan saya sudah 

terbiasa akan hal ini 

Ya 

Saya tidak suka 

merokok dan 

perokok 

Ya 
Kalo tidak pasti ribet urus 

surat ini itu 

Ya Agar terlihat bersih Ya Saya bukan perokok Ya Agar lebih rileks 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Sudah terbiasa  Tidak 
Takut diselomot 

rokoknya 
Ya 

Tidak mau gagal dalam 

ujian 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   
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Ya 
Bentuk kepedulian 

terhadap lingkungan 
Ya 

Jika teman saya, 

saya akan menegur 
Ya 

Saya selalu berusaha 

datang tepat waktu 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Karena ada 

peraturan dan tata 

tertib pelaksanaan 

ujian, saya selalu 

mengenakan 

kemeja dan sepatu 

tertutup saat 

mengikuti ujian. 

Alasan : 

Karena ada 

peraturan dan tata 

tertib pelaksanaan 

ujian, saya tidak 

pernah melakukan 

kerjasama dalam 

bentuk apapun 

dengan mahasiswa 

lain saat ujian. 

Alasan :  

Ya   Ya   

Ya   Tidak   

Ya   Ya   

Ya   Tidak   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   
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Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Tidak   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Tidak   

Ya   Ya   
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Ya 

Mengikuti peraturan 

yang ada untuk 

berpakaian rapi 

Ya 
Mengandalkan diri 

sendiri 

Tidak 
Saya sudag terbiasa 

berpakaian rapi 
Ya   

Ya   Ya   

Ya Disipin Tidak 
Sing penting ga 

nyontek 

Ya   Ya   

Ya - Tidak 

pernahnya bertanya 

kalau membawa 

contekan tidak 
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Ya Supaya rapi dan sopan Ya 

Karena saya 

berkomitmen untul 

jujur 

Tidak   Tidak   

Ya   Ya   

Ya 
Biar terlihat lebih 

dewasa dan menarik 
Ya 

Tidak diajarkan 

untuk mencontek 

untuk saya 

Ya 

dari aturan yg 

kemudian menjadi 

kebiasaan dan menjadi 

kebutuhan 

Tidak 

soalnya kadang 

masih sukabantuin 

temen. 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   
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Ya 
Karena peraturannya 

sangat jelas 
Tidak 

Sy pernah 

melakukan kerja 

sama spt 

meminjamkan 

materi fcan pd teman 

yg tidak membawa 

Ya   Ya   

Tidak   Tidak   

Ya   Ya   

Ya Nilai Ya Haram 

Ya 
Daripada nggak bisa 

ikut ujian hehe 
Ya 

Waktunya keburu 

habis jadi mending 

ngarang aja daripada 

nyontek 

Ya Menaati peraturan Ya Menaati peraturan 
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Ya 

Walaupun tidak ujian 

saya selalu berpakaian 

yang di tentukan 

Ya 
Kejujuran itu 

penting 

Ya 
Agar tidak diusir dari 

ruangan 
Ya 

Agar tidak mendapat 

nilai E 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya 
Taat peraturan dan agar 

tak diusir dari kelas 
Ya 

Saya sangat khusyuk 

dalam ujian 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Tidak   

Ya   Ya   
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Ya 
Untuk menghormati 

diri sendiri 
Ya 

Saya selalu berusaha 

untuk menaati 

peraturan yg telah 

dibuat 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   
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d) Pengawasan dosen 

Karena para 

dosen selalu 

mengecek 

absensi 

kehadiran 

mahasiswa 

secara 

random, saya 

tidak berani 

untuk 

melakukan 

titip absen. 

Alasan : 

Karena para dosen 

selalu menegur 

mahasiswa yang 

datang kuliah 

mengenakan kaos 

oblong, saya 

mengenakan 

baju/kaos berkerah 

saat kuliah. 

Alasan : 

Karena para dosen 

selalu mengawasi 

mahasiswa saat proses 

belajar mengajar, saya 

tidak berani untuk 

tidur, bermain 

handphone, berbicara 

dengan teman atau 

meninggalkan kelas 

tanpa sepengetahuan 

dosen. 

Alasan : 

Tidak   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya 
Ada beberapa dosen 

yg tidak seperti itu 
Ya   Tidak   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   
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Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya 

Lebih baik saya 

tidak masuk jika 

memang kondisi 

tidak 

memungkinkan 

untuk hadir di kelas  

Ya 

Karena sudah ada 

peraturan untuk 

menggunakan 

pakaian rapi 

berkerah 

Tidak 
Ada dosen yang tidak 

peduli 

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Dalam beberapa 

kasus iya 
Ya 

Drpada di kon 

metu 
Tidak 

Dosen kebanyakan bodo 

amat, penting ngajar 

Ya   Ya   Tidak   

Ya - Ya - Tidak - 

Ya Supaya jujur Ya Agar sopan Tidak 
Terkadang tidak kuat 

kalau tidak megang hp 

Tidak   Tidak   Tidak   
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Ya   Ya   Tidak   

Tidak 

Saya selalu datang 

karena saya ingat 

mama saya cari 

uang untuk saya 

kuliah bukan untuk 

titip absen 

Tidak 
Saya berpakaian 

rapi saat kuliah 
Tidak Dosen cenderung pasif 

Tidak   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya 

Karena jika 

ketahuan sy merasa 

malu dan kasihan 

terhadap teman sy 

yg menjadi sasaran 

kemarahan dosen 

Ya 
Karena aturannya 

harus berkerah 
Ya 

Kalau dosennya ketat sy 

tidak melakukannya 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Ya   Ya   Ya   

Ya 
Takut mengurangi 

nilai,  
Ya 

Sebagian besar 

baju berkerah 

karena dari awal 

ditegaskan bahwa 

FEB memakai 

pakaian berkerah 

Tidak 
Kalo bosen tetep main 

hp 

Ya Menaati peraturan Ya Menaati peraturan Ya Menaati peraturan 

Tidak 
Saya tidak suka titip 

absen 
Tidak 

Saya tidak pernah 

di tegur karena 

selalu berpakaian 

sesuai aturan 

Ya 
Saya melakukan jika 

memang di butuhkan 

Ya 

Lebih baik silang 

daripada ketahuan 

titip absen 

Ya 
Mengikuti 

peraturan 
Ya Takut dosen galak 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Ya 

Tidak rela menitip 

absenkan anak yang 

pemalas 

Ya Agar sopan Ya Agar sopan 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya 
Ya saya tidak 

berani tipsen 
Ya 

Ya selalu berusaha 

mengenakan 

pakaian yg sopan  

Tidak 

Jika keadaan saat itu 

membosankan dan 

dosen acuh tak acuh, 

saya mungkin akan tidur 

di kelas 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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e) Keberanian dosen dalam mengambil tindakan 

Karena para 

dosen berani 

menegur dengan 

tegas pada 

mahasiswa yang 

tidak disiplin,  

( bagi yang 

merokok ) saya 

tidak pernah 

merokok di 

dalam gedung 

atau kelas. ( bagi 

yang tidak 

merokok ) saya 

selalu menjaga 

kebersihan 

lingkungan 

dengan 

membuang 

sampah pada 

tempatnya. 

Alasan : 

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. 

Alasan : 

Karena para 

dosen tidak 

memperbolehka

n masuk ke kelas 

pada setiap 

mahasiswa yang 

terlambat, saya 

tidak berani 

untuk datang 

terlambat. 

Alasan : 

Dosen akan 

memberikan 

nilai NOL (0) 

pada 

mahasiswa yang 

melalukan 

kecurangan 

saat ujian, 

sehingga saya 

tidak berani 

melalukan 

tindakan 

tersebut. 

Alasan : 

Tidak   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   
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Tidak   Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya 

Membuang 

sampah pada 

tempatnya 

Tidak 

Ada dosen 

yang tidak 

peduli 

Ya 

Sebisa 

mungkin 

datang tepat 

waktu 

Ya 

Lebih baik 

saya 

mengerjakan 

sebisa saya  

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak 

Itu hnya 

bberapa 

dosen 

Ya 
Itu yg 

kuusahakan 
Ya 

Itu salah satu 

faktor aku ga 

mau ngasih 

tau ke orang 

lain 

jawabanku, tp 

namanya jg 

manusia 

Ya   Tidak   Ya   Ya   

Ya - Ya - Ya - Ya - 
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Ya 

Supaya 

lingkungan 

menjadi 

nyaman 

Ya 

Supaya 

kegiatan 

belajar 

mengajar 

menjadi 

nyaman 

Ya 

Supaya tidak 

tertinggal 

kelas 

Ya 

Supaya hasil 

ujian saya 

bisa maksimal 

Ya   Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya 
Saya selalu 

menjaga 
Tidak 

Dosen acuh 

tak acuh 
Tidak 

Dosen acuh 

tak acuh 
Ya Ini bisa jadi 

Tidak 

jarang lihat 

dosen negur 

mahasiswa 

langsung sih 

Tidak 
belum pernah 

lihat  
Ya   Ya 

pinter2nya 

bantu twmen 

yg minta 

jawaban sih. 

tpi klo ketat 

bgt ya kdg ga 

pernah bantu 

juga 

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Tidak   Tidak   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya 

Kebiasaan 

saya 

melakukannya 

Ya 

Sy memang 

tidak berani 

melakukan 

hal2 tsb 

Ya 

Karena sy 

tidak mau 

kalau tidak 

mengikuti 

kuliah tsb 

Ya 

Sy sangat 

tidak mau hal 

itu terjadi pd 

saya 

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   
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Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak 
Kepentingan 

mendesak 
Ya   

Ya 
Karena kotor 

itu menjijikan 
Ya 

Malu kalo 

dikeluarin 

dari kelas 

Ya 
Takut 

dimarahin 
Ya 

Percuma 

kuliah 1 

semester kalo 

ujiannya 

dapet 0 

Ya 

Menaati 

peraturan dan 

menjaga 

lingkungan  

Ya 
Menaati 

peraturan 
Ya 

Takut 

ketinggalan 

pelajaran  

Ya 
Takut nilai 

jelek  

Tidak 
Dosennya aja 

merokok 
Ya 

Kalo 

ketahuan, 

tapi dosen 

tertentu 

membiarkan 

saja 

Ya 
Dosen 

tertentu begitu  
Ya 

Saya suka 

kejujuran 

Ya 
Agar terlihat 

sopan 
Tidak 

Tergantung 

dosen 
Ya 

Daripada 

silang 
Ya 

Agar 

mahasiswa 

tidak berani 

menyontek 

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   
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Ya 

Kebersihan 

sebagian dari 

iman 

Ya 

Malu jika 

sampai 

ditegur 

Ya 

Malu ditegur 

dan sayang 

jika jauh jauh 

datang tapi 

tidak 

diperkenanka

n masuk 

Ya 
Saya khusyuk 

saat ujian 

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya 

Yaa selalu 

menaati 

peraturan 

Tidak 

Dosen 

biasanya 

hanya 

menegur saja 

Tidak 

Kadang ada 

dosen yg 

memberikan 

toleransi jika 

ada alasan yg 

masuk akal 

Ya 
Takut jika 

ketahuan 

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   Ya   
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f) Perhatian kepada mahasiswa 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa untuk 

mengenakan 

kemaja dan sepatu 

tertutup, saya 

selalu mengenakan 

kemeja dan sepatu 

tertutup saat 

kuliah. 

Alasan : 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa untuk 

membawa 

sumber buku 

mata kuliah, saya 

selalu membawa 

sumber buku 

mata kuliah saat 

kelas. 

Alasan : 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

batas waktu 

pengumpulan tugas 

kuliah, sehingga 

saya selalu 

mengumpulkan 

tugas kuliah tepat 

waktu. 

Alasan : 

Tidak   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak 

Saya selalu 

menggunakan baju 

berkerah 

Ya 

Agar dapat 

memahami pelajaran 

tsb 

Ya 

Mengerjakan dan selalu 

mengumpulkan tepat 

waktu agar mendapat 

nilai yang maksimal 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak 

Nek ga wajib bngt 

aku ga bawa, mahal 

eg 

Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya - Ya - Ya - 

Ya Agar rapi dan sopan Tidak 
Terkadang kelupaan 

membawa 
Ya 

Supaya nilai tugas bisa 

membantu nilai saya yg 

lainnya 

Tidak   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak Saya sadar diri Ya Karena itu penting Ya 
Karena sudah 

diingatkan 

Tidak   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Tidak   

Ya   Ya   Ya   
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Ya 
Karena dosen tsb 

disiplin maka sy juga 
Ya 

Karena sy diwajibkan 

membawa jd sy 

membawa 

Ya 
Karena dosen tsb 

disiplin maka sy juga 

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak Lupa Ya Nilai 

Ya 
Sudah menjadi aturan 

di FEB 
Ya 

Kadang kalo berat ya 

enggak tak bawa 
Ya 

Berharap dapat nilai 

tambahan atau 

dongkrang nilai yg 

jelek 

Ya Menaati peraturan Ya Menaati peraturan Ya Menaati peraturan 

Tidak 
Kalo ketahuan salah 

baru di tegur 
Ya 

Saya tidak beli buku 

karena uang terbatas, 

tapi saya usahakan 

meminjam 

perpustakaan atau 

kakak kelas 

Ya Dosen tertentu 

Ya Taat aturan Ya 
Agar dapat mengikuti 

kuliah dengan baik 
Ya Agar nilainya bagus 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Ya   Ya   Ya   

Ya Saya penurut Ya 
Agar tak diusir dari 

kelas 
Ya Agar usaha tak sia sia 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Tidak   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Selalu menaati 

peraturan 
Ya 

Jika disuruh 

membawa 
Ya 

Jika ada batasan 

pengumpulan tugaa 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   
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Karena dosen 

selalu 

memperhatikan 

mahasiswa yang 

selalu bermain HP, 

tidur, dan ramai 

sendiri saat kelas 

berlangsung, saya 

tidak pernah 

melakukan ketiga 

hal tersebut. 

Alasan : 

Karena dosen 

selalu 

mengingatkan 

mahasiswa untuk 

tidak 

meninggalkan 

sampah di kelas, 

saya tidak pernah 

meninggalkan / 

membuang 

sampah di kelas.  

Alasan : 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Tidak   Ya   

Ya   Tidak   

Tidak   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   
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Tidak 
Saya kadang bermain 

hp 
Tidak Kesadaran diri sendiri 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Tidak Ga selalu Ya   

Tidak   Ya   

Tidak - Ya - 

Tidak 
Terkadang tidak kuat 

kalau tidak main hp 
Ya 

Supaya kelas menjadi 

nyaman 

Tidak   Tidak   

Ya   Tidak   

Tidak Dosen nya cuek Tidak 

Saya selalu tidak 

meninggalkan 

sampah 

Tidak   Tidak   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Tidak   Tidak   

Ya   Ya   
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Ya 

Karena dosen tsb 

disiplin maka sy juga 

demikian 

Ya 

Karena sy selalu 

membuang sampah 

pd tempatnya dan 

menjaga kebersihan 

di lingkungan sekitar 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Tidak Bosan Ya   

Tidak 
Kalo bosen tetep aja 

main hp 
Ya 

Kalo kotor nggak 

keren 

Ya Menaati peraturan Ya 

menjaga lingkungan 

dan Menaati 

peraturan 

Tidak 

Saya terkadang 

melakukan karena 

tidak ada hal yang 

saya tangkap 

berkaitan pelajaran 

Tidak 

Saya 

bertanggungjawab 

akan sampah saya 
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Tidak Tergantung Ya Agar terlihat bersih 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya 
Agar tak diusir dari 

kelas 
Ya Sudah terbiasa 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya 
Jika dosen tsb ketat 

pengawasan 
Ya Harus menaati 

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   

Ya   Ya   
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g) Kebiasaan yang menegakkan kedisiplinan  

Saya selalu 

menyapa dosen 

saat bertemu di 

area Fakultas. 

Alasan : 

Saya selalu ijin 

terlebih dahulu 

kepada dosen 

apabila hendak ke 

kamar mandi 

ataupun ijin untuk 

mengikuti kegiatan 

akademik / non 

akademik 

Universitas yang 

harus 

meninggalkan 

kelas. 

Alasan : 

Saya selalu menegur 

teman/mahasiswa 

yang merokok di 

dalam gedung 

ataupun yang 

membuang sampah 

sembarangan. 

Alasan : 

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Tidak   

Tidak 

Karena terdapat dosen 

yang tidak merespon 

saat disapa 

Ya   Tidak 

Tidak ada teman yang 

merokok di dalam 

gedung 
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Tidak   Ya   Tidak   

Tidak   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya 

Terkadang sy menegur 

tmn yg sy kenal saat 

hendak merokok di 

sekitar larangan 

merokok.  

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Ya   

Ya Bentuk sopan santun Ya Bentuk sopan santun Tidak 
Tidak pernah melihat 

mahasiswa seperti itu 

Ya 

Saya selalu menghidupi 

habitus 3S SENYUM 

SALAM SAPA 

Ya 
Budaya 

menghormati 
Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya Sopan santun Ya Kalo kenal tapi 

Ya   Ya   Ya   

Tidak 
tergantung siapa 

dosennya 
Ya - Tidak - 
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Tidak 

Karena terkadang 

dosennya yg seakan 

tidak mau disapa 

Ya Supaya sopan Tidak Takut untuk menegur 

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya 
Senyum salam sapa 

selalu jadi prioritas saya 
Ya 

Karena sopan santun 

adalah kunci hidup 

saya 

Ya Biar feb bersih 

Ya   Ya   Tidak 

kadang kadang doang  

soalnya takut juga di rg 

dosen juga dosennya 

ngerokok. masa mau 

bilang justinus bebas 

asap rokok. klo nnt di 

balik kan spt itu  saya 

malu dong 

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Tidak   Ya   Tidak   
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Ya 
Sy merasa lebih sopan 

dan santun 
Ya 

Sy merasa lebih 

sopan dan santun 
Ya 

Karena menjadi tugas 

sy utk mengingatkan 

sesama teman sy 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya Sopan Ya Sopan tata krama Tidak Malas 

Ya 
Karena sudah menjadi 

kebiasaan 
Ya 

Aturannya memang 

seperti itu, tata 

krama 

Tidak 
Kadang negur, kadang 

enggak 

Ya 
Supaya lebih akrab dngn 

dosen  
Ya Agar sopan Ya menjaga lingkungan  

Ya 

Walaupun dosen tidak 

mengenal saya saya 

selalu tersenyum 

akan.doaen yang lewat 

Ya Sopan santun Tidak 
Tidak selalu karena 

sering di hiraukan 

Ya 
Karena sudah budaya 

sejak saya dulu 
Ya 

Supaya terlihat 

sopan 
Tidak 

Karena sudah dewasa, 

mereka sudah bisa 

ambil tindakan 

Tidak   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Tidak   
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Ya   Ya   Ya   

Tidak 

Ada juga dosem dosen 

yang rasanya aneh jika 

disapa 

Ya Agar tak dicari Tidak Takut 

Ya   Ya   Tidak   

Tidak Karena tidak berani. Ya   Tidak Tidak berani. 

Tidak   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya Jika kenal  Ya 
Ya harus sopan dan 

menghargai dosen 
Ya 

Krn itu mengganggu 

dan melanggar aturan 

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   

Ya   Ya   Tidak   

Ya   Ya   Ya   
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LAMPIRAN 6 

PANDUAN WAWANCARA 

Saudara/i diminta untuk menjawab pertanyaan berikut ini :  

1. Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ? 

Jawaban : 

 

2. Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ? 

Jawaban : 

 

3. Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ? 

Jawaban : 

 

4. Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor diri 

sendiri atau dari pengaruh orang lain ? 

Jawaban : 

 

5. Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau rendah 

? Sertakan alasannya! 

Jawaban : 

 

6. Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan atau 

tata tertib di Fakultas ? 

Jawaban :  

 

7. Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk ke 

kelas ?  

Jawaban : 
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8. Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat saat 

ujian ? 

Jawaban : 

 

9. Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan kelas 

tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ? 

Jawaban : 

 

10. Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih ada 

mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? 

Menurut anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau 

sandal ? Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau 

sebenarnya sudah mengetahui namun tidak peduli ? 

Jawaban : 

 

11. Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ? 

Jawaban : 

 

12. Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ? 

Jawaban : 

 

13. Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama atau 

meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ? 

Jawaban : 
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14. Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah 

yang terdapat di area Fakultas ? 

Jawaban : 

 

15. Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang merokok 

di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ? 

Jawaban : 

 

16. Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam kelas 

ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?  

Jawaban : 

 

17. Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau 

belum ? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan 

kedisiplinan mahasiswa ? 

Jawaban :  

 

18. Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ? 

Jawaban : 

 

19. Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ? 

Jawaban : 
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20. Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun di 

luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, 

dan lainnya) ? 

Jawaban :  
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LAMPIRAN 7 

Hasil Wawancara dengan 10 Mahasiswa Manajemen angkatan 2016 & 2017 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 

mengenai tingkat kedisiplinan serta faktor yang mempengaruhi kedisiplinan  

Mahasiswa Manajemen 

 

Responden 1  

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan adalah tatanan atau cara untuk mengarahkan dan 

mengajak seseorang agar mampu bertindak sesuai dengan peraturan.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Penting sekali, karena bisa membuat orang lebih baik lagi. 

Misalnya : kuliah saya akan berjalan dengan baik apabila saya menerapkan 

kedisiplinan, ibaratkan kedisiplinan itu seperti jantung manusia.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya, karena dengan menerapkan kedisiplinan kita diajak untuk 

melakukan sesuatu yang semestinya dan bertindak yang baik dalam etika, 

berperilaku dan bersikap. Jadi kedisiplinan itu menjadi sarana bagi kita.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Yang paling utama adalah dari diri sendiri, walaupun ada dari 

faktor lain seperti keluarga, teman dan lain-lain. Jika tidak dimulai sendiri dengan 

terbuka dengan kedisiplinan sama saja percuma. Buktinya saja banyak mahasiswa 

manajemen yang masih tidak peduli dengan peraturan dan lainnya yang ada di 
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kampus. Menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa 

: 

1. Teladan dosen  kedatangan waktu ke kelas. Misalnya dengan 

menetapkan aturan keterlambatan maksimal 15 menit. 

2. Dosen yang membosankan atau monoton, tidak inovatif dalam mengajar 

akan membuat mahasiswa bosan, bermain handphone, dan tidur saat 

kuliah sedang berlangsung. 

3. Keberanian Dosen  masih ada dosen manajemen yang tidak berani 

menegur mahasiswa yang bersalah & tidak menerapkan kedisiplinan di 

kelas. Misalnya : Saat mahasiswa ada yang bermain handphone saat 

pelajaran sedang berlangsung dan tidur di dalam kelas dosen tidak berani 

menegur. Ada juga dosen yang mempersilahkan mahasiswa untuk tidur di 

kelas asal tidak mengganggu mahasiswa lain yang benar-benar ingin 

belajar. Seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh seorang dosen. 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Rendah, karena mahasiswa masih banyak yang tidak disiplin di 

kelas atau di luar kelas. Selain itu juga karena cara pandang mahasiswa, mungkin 

karena latar belakang dari orang tua yang tidak memperhatikan bahkan mahasiswa 

yang mengharapkan mendapatkan perhatian di kampus tapi tetap sama saja 

sehingga kedisiplinan mahasiswa masih rendah.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Banyak faktor yang terjadi terutama dalam diri sendiri. 

Misalnya seperti latar belakang keluarga dimana orang tua tidak memberi 

perhatian mengenai sikap anaknya namun hanya memberikan fasilitas, 

kenyamanan dan kebebasan, lalu kehidupan sehari-hari seperti pergaulan dengan 

teman-teman lain, dan bimbingan selama kuliah berlangsung.” 
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SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Saya beberapa kali melihat mahasiswa yang terlambat dan 

mendapat perlakuan dosen yang berbeda, seperti ada dosen yang memperbolehkan 

mahasiswa yang terlambat untuk masuk kelas, dan ada dosen yang tegas untuk 

tidak memperbolehkan mahasiswa yang terlambat masuk kelas.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Pernah, tapi saya pernah melihat pengawas yang tetap 

mengijinkan mahasiswa yang terlambat tersebut untuk bisa mengikuti ujian 

meskipun sudah melebihi batas waktu keterlambatan 15 menit.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Pernah, kebetulan saya juga dekat dengan mahasiswa tersebut, 

ketika saya bertanya alasan mengapa ia melakukan tindakan tersebut dan 

alasannya karena dia merasa bosan dan malas dengan penjelasan dosen yang 

monoton dan saat dia keluarpun dosen yang bersangkutan tidak menegur sama 

sekali.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Pernah, alasannya karena mahasiswa tidak peduli dengan 

peraturan meskipun sebenarnya mahasiswa tersebut mengetahui peraturan 

tersebut, selain itu mahasiswa tersebut juga mengatakan menggunakan kemeja itu 

membuat gerah dan merasa lebih nyaman mengenakan kaos. Dosen pun juga tidak 
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pernah menegur atau memperhatikan sehingga mahasiswa tersebut tidak peduli. 

Untuk sandal juga saya pernah lihat tapi sangat jarang. Yang paling sering itu 

kaos oblong.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, alasannya mahasiswa tersebut titip absen karena sudah 

malas dengan pelajaran (tidak paham dengan materi kuliah) sehingga mahasiswa 

berpikir hanya ingin absen saja (tidak masuk kelas). Alasan lain karena mendesak, 

misalnya : saya sudah 2x kosong dan masih ada 1x kesempatan, dan kebetulan 

saya bangun kesiangan sehingga saya harus melakukan titip absen karena posisi 

saya benar-benar mendesak (terpaksa).” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “50/50, karena ada beberapa mahasiswa yang masih 

mendengarkan, namun juga ada mahasiswa yang tidak memperhatikan. Alasannya 

karena mahasiswa tersebut bosan, dosennya monoton, tidak semangat mengikuti 

pelajaran, mahasiswa tidak paham dengan materi yang ada sehingga mereka lebih 

memilih untuk tidur, bermain handphone dan lain-lainnya saat kelas.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Saya pernah melihat mahasiswa yang melakukan kecurangan 

selama ujian. Ini kembali pada kecerdikan mahasiswa dalam mencuri kelalaian 

pengawas sehingga masih terjadi tindakan seperti ini selama ujian. Selain itu jika 

pengawas mengetahui, pengawas belum semuanya bersikap tegas dengan 

memberikan sanksi pada mahasiswa yang melakukan kecurangan.” 
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SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Saya mengetahui ada larangan merokok dan himbauan untuk 

membuang sampah, namun nyatanya masih ada mahasiswa yang tidak melakukan 

atau mematuhi peraturan tersebut (tidak peduli).” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Mungkin karena mahasiswa sudah merasa nyaman dengan 

tempat mereka untuk merokok.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Sampai saat ini saya masih melihat sampah yang berserakan di 

lantai 5, lantai 2 dan belakang koperasi mahasiswa Gedung Justinus.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Ada yang sudah dan ada yang belum. Ada dosen yang hanya 

bisa berkata-kata namun tidak pendekatan dengan mahasiswa sehingga mahasiswa 

tidak bisa jera. Saya pernah juga melihat salah satu dosen di ruang dosen 1, seusai 

beliau menyantap makanan dan minum dosen tersebut tidak membersihkannya 

dan meninggalkan sisa makanan dan minuman tersebut di atas meja, karena dosen 

hanya mengandalkan petugas STP untuk membersihkannya.” 
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SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Ada beberapa dosen yang masih cuek, mungkin karena merasa 

jijik dan mengandalkan petugas STP (menggampangkan). Jadi jangan disalahkan 

apabila masih ada mahasiswa yang tidak peduli. Namun ada juga yang sudah 

menerapkan, misalnya membuang sampah pada tempatnya dan peduli dengan 

lingkungan.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Tidak sepenuhnya, mungkin niat dari dosen baik namun 

mengeksekusinya langsung masih tidak sesuasi dengan ekspetasi. Ada dosen yang 

sudah memberikan teladan seperti datang tepat waktu, menggunakan baju 

berkerah, peduli, selalu bersemangat dan selalu mengawasi absensi mahasiswa. 

Namun masih ada juga dosen yang tidak peduli atau cuek.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Sebenarnya sebagian mahasiswa sudah berelasi dengan baik 

dengan dosen. Namun masih ada dosen yang tidak mau didekati oleh mahasiswa. 

Saya pernah menjumpai hal tersebut. Tapi masih ada dosen yang mau peduli 

dengan mahasiswanya.” 

 

 

Responden 2 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Ada aturan, jadi disiplin itu mentaati aturan-aturan tersebut.” 
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SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Penting, agar semua pihak yang saling berelasi merasa nyaman 

dan damai.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya, karena kedisiplinan merupakan salah satu sikap positif, jadi 

dengan disiplin segala sesuatu dapat dikerjakan dengan teratur dan tepat waktu.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Dari keluarga, jika sistem keluarga sudah menanamkan sikap 

disiplin sejak dini maka anak itu sudah terbiaa bersikap disiplin hingga saat ini. 

Dari diri sendiri, karena kemauan ingin selalu tepat waktu agar pekerjaan yang 

dilakukan cepat selesai dan lainnya. Yang terakhir adalah lingkungan sekitar, 

misalnya dengan mengikuti kepanitiaan atau kerja kelompok yang mengharuskan 

atau memaksa mahasiswa bertindak benar dan tepat yang akan membantu 

membentuk kedisiplinan pada mahasiswa.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Saya kurang tau, namun jika saya melihat dari lingkungan di 

dekat saya, rata-rata masih sedang jadi tidak tinggi dan tidak rendah. Tugas yang 

dibebankan pada mahasiswa masih dikerjakan oleh mahasiswa.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Tergantung dari pribadinya, jika watak dan sikapnya sudah 

tidak disiplin jadi karakter dirinya sudah terbawa tidak baik sehingga terbawa 
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terus-menerus pada lingkungan belajarnya di kampus sehingga menyebabkan 

mahasiswa tidak disiplin.” 

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Tidak begitu sering, tapi saya masih melihat 1-3 orang yang 

datang terlambat melebihi batas waktu 15 menit.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Selama saya kuliah dari semester I sampai semester VI saya 

pernah melihat mahasiswa yang terlambat saat ujian. Ada 1-2 orang yang pernah 

saya lihat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Pernah, 1-2 kali karena mungkin materi yang diberikan oleh 

dosen membosankan atau tidak bermanfaat bagi mahasiswa tersebut sehingga 

mahasiswa tidak betah dan memilih meninggalkan kelas tanpa seijin dosen.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Saya masih melihat mahasiswa yang menggunakan kaos oblong 

dan ditutupi dengan jaket. Mungkin karena mahasiswa tersebut lupa, karena ada 

dosen yang memiliki aturan untuk mewajibkan mahasiswa mengenakan kemeja 

saat kuliah, namun ada juga dosen yang tidak memiliki aturan tersebut dimana 

dosen memperbolehkan atau tidak mempersalahkan hal tersebut.” 
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SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, masih ada yang melakukan titip absen. Karena cara 

mengajar dosen yang membosankan dan menurut beberapa mahasiswa pelajaran 

yang diberikan oleh dosen tidak penting.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Tidak semua mahasiswa mendengarkan materi. Dari segi saya 

sebagai mahasiswa kembali lagi bagaimana cara dosen mengajar (menarik atau 

tidaknya). Tapi mungkin karena dari beberapa mahasiswa juga yang memiliki 

watak yang sudah tidak memiliki niat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Saya pernah melihat mahasiswa yang melakukan kecurangan 

selama ujian. Salah satunya saling tukar menukar jawaban ujian dan juga saling 

meminjamkan peralatan tulis. Karena pengawas tidak memperhatikan, jadi 

mahasiswa leluasa untuk melakukan hal tersebut.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Ya saya mengetahui peraturan-peraturan tersebut.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Saya masih melihat mahasiswa yang merokok di area koperasi 

mahasiswa, karena mungkin peraturan yang kurang tegas, sifat mahasiswa 
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tersebut yang sukar dinasehati dan juga mungkin karena ajaran atau turunan dari 

kebiasaan kakak tingkat.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Saya masih melihat sampah berserakan di kelas. Karena rasa 

peduli mahasiswa terhadap sampah-sampah masih rendah. Karena merasa itu 

bukan miliknya jadi bukan tanggung jawabnya dan sengaja meninggalkan sampah 

di kelas karena malas.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Peranan dosen sudah diterapkan. Rata-rata dosen sudah 

menggaris bawahi peraturan seperti batas waktu keterlambatan 15 menit, 

pemakaian baju saat kuliah, sepatu yang sopan, rok yang tidak terlalu pendek, dan 

selalu mengingatkan mahasiswa untuk membuang sampah pada tempatnya.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Tidak semua dosen, namun rata-rata sudah menerapkan. 

Misalnya dari yang saya lihat dimulai dari cara berpakaian, membuang sampah, 

dan masuk ke kelas tidak lebih dari 15 menit.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Tidak semua dosen menerapkan. Misal dari sisi waktu masih 

ada dsoen yang masuk lebih dari 15 menit (dari jam yang sudah ditetapkan) 

sehingga membuat mahasiswa menunggu tanpa ada kabar.” 
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SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Relatif masih sopan. Bila berpas-pasan dengan dosen di area 

Fakultas mahasiswa masih menyapa dengan senyum atau mengucapkan salam 

kepada dosen. Ada juga dosen yang mau berelasi dengan mahasiswa sehingga 

tercipta relasi antar dosen dengan mahasiswa. Namun ada juga dosen yang sulit 

untuk berbaur, sehingga mahasiswa hanya bisa menyapa.” 

Responden 3 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “kedisiplinan adalah tindakan untuk mentaati suatu peraturan.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan merupakan suatu hal yang penting karena dengan 

kedisiplinan peraturan akan dijalankan dengan baik dan hidup dengan teratur.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya, karena dengan mendisiplinkan diri orang akan menjadi 

terbiasa untuk hidup dan melakukan sesuatu dengan teratur sesuai dengan 

peraturan.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Melalui orang lain, karena sejak kecil kita diajarkan oleh orang 

tua untuk disiplin. Misalnya disiplin dalam belajar, makan teratur, mandi teratur, 

dan lain-lainnya. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kedisiplinan yaitu 
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punishment. Apabila tidak sesuai dengan peraturan maka orang yang melanggar 

tersebut harus diberi punishment.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Rendah, karena sebagian besar mahasiswa belum mentaati 

peraturan. Salah satu contohnya adalah datang terlambat ke kelas dan ada yang 

melakukan titip absen serta ada yang mengenakan kaos saat kuliah.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Menurut saya, ketika ada mahasiswa yang pernah tidak 

menggunakan kemeja berkerah saat kuliah, dosen tidak menegur ketika melihat 

mahasiswa mengenakan kaos. Jadi mahasiswa tidak peduli karena dosennya 

sendiri tidak memperhatikan atau menegur.” 

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Sangat sering, karena dari semester I – semester V saya pasti 

melihat 1-2 mahasiswa yang datang terlambat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Iya saya pernah melihat mahasiswa terlambat memasuki kelas 

ujian.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 
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RESPONDEN : “Saya belum pernah melihat mahasiswa yang meninggalkan 

kelas tanpa seiijin dosen.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Saya masih menemukan mahasiswa yang berani mengenakan 

kaos oblong saat kuliah karena dosen tidak peduli dan tidak menegur. Jadi 

mahasiswa berani dan merasa santai untuk mengenakan kaos oblong saat kuliah.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, masih sering terjadi mahasiswa yang titip absen. Dari yang 

saya dengar hal ini terjadi karena mereka malas mengikuti kuliah karena tidak 

menyukai dosennya.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Ada beberapa kelas saat dosen sedang mengajar, mahasiswa 

tidak memperhatikan. Dari yang saya dengar dan saya alami mahasiswa 

melakukan hal itu karena dosen tidak peduli atau cuek, jadi mahasiswanya mau 

mendengarkan atau tidak dosen tetap tidak mempedulikan. Selain itu mahasiswa 

juga merasa bosan dengan cara mengajar dosen tersebut.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 
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RESPONDEN : “Iya, saya pernah melihat mahasiswa yang bekerjasama saat 

ujian. Tindakan pengawas yaitu memberikan 3 kali peringatan, apabila sudah 

peringatan ketiga, maka mahasiswa tersebut akan dikeluarkan.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Ya mengetahui.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Saya tidak pernah melihat mahasiswa merokok di dalam 

gedung.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Saya masih melihat sampah di dalam gedung terutama di dalam 

kelas masih banyak sampah yang berserakan ketika kelas telah usai. Hal ini 

karena mahasiswa tidak peduli akan pentingnya membuang sampah pada 

tempatnya.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Yang sudah dilakukan dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

pada mahasiswa, berdasarkan yang saya alami di kelas yaitu dosen memberikan 

batas waktu keterlambatan 15 menit, jika ada mahasiswa yang masih terlambat 

dosen akan memperbolehkan mahasiswa tersebut masuk kelas namun tidak boleh 
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absen kehadiran, dosen juga memperhatikan dan selalu mengingatkan mahasiswa 

untuk memakai baju berkerah dan sepatu tertutup.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya belum semua dosen menerapkan kedisiplinan 

pada mahasiswa, karena masih ada dosen yang tidak peduli dengan hal kecil 

seperti cara berpakaian mahasiswa.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya belum semua dosen memberikan contoh 

kedisiplinan pada mahasiswa, karena sering kali masih ada dosen yang datang 

terlambat masuk kelas untuk mengajar melebihi batas waktu keterlambatan.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Ada dosen yang masih cuek ketika disapa oleh mahasiswa, 

namun ada juga dosen yang terbuka dan mau menyapa balik mahasiswa yang 

memberikan sapaan.” 

Responden 4 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “kedisiplinan adalah suatu sikap mental dari seseorang yang 

tercermin dari tingkah lakunya.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan itu penting karena kedisiplinan dapat melatih 

kepribadian seseorang dan jika kita disiplin maka sesuatu yang dikerjakan akan 

selesai tepat waktu.” 
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SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya, karena kedisiplinan itu membentuk kepribadian seseorang 

untuk menghargai suatu keadaan.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Melalui diri sendiri dan orang lain. Faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan itu bisa dari faktor lingkungan dan keluarga yang kesehariannya 

banyak berinteraksi dengan kita.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan mahasiswa manajemen masih 

rendah, karena banyak mahasiswa yang tidak menghargai waktu dengan masih 

datang terlambat ke kelas.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Karena mungkin mahasiswa tersebut merasa peraturan terlalu 

mengekang baginya dan peraturan tersebut tidak penting bagi mahasiswa 

tersebut.” 

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Sering sekali, setiap mata kuliah pasti ada mahasiswa yang 

datang terlambat.” 
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SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Iya saya pernah melihat mahasiswa terlambat memasuki kelas 

ujian.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Pernah karena pada saat itu kebetulan dosen yang sedang 

mengajar sedang keluar kelas, dan mahasiswa merasa bosan dan sudah tanda 

tangan absen sehingga mahasiswa tersebut bisa keluar dari kelas.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Jika untuk mahasiswa yang masih mengenakan kaos oblong saat 

kuliah, saya masih sering melihat. Namun untuk sandal jepit saya jarang melihat. 

Menurut saya mahasiswa sebenarnya sudah mengetahui peraturan tersebut namun 

tidak peduli.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, masih ada, karena mahasiswa ingin meninggalkan kelas 

namun tetap ingin absen supaya absennya tidak bolong dan tidak mempengaruhi 

nilai UTS dan UAS.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 
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RESPONDEN : “Banyak mahasiswa yang tidak mendengarkan saat dosen sedang 

menjelaskan, karena mahasiswa lebih tertarik untuk mengobrol dengan temannya 

dan juga bermain handphone karena mereka merasa bosan dengan matakuliah 

tersebut.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, masih ada. Biasanya pengawas akan menegur dengan keras, 

jika mahasiswa masih melakukan kerjasama maka pengawas akan mengambil 

lembar ujian mahasiswa tersebut dan mengeluarkan mahasiswa dari ruang ujian.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Ya saya mengetahui.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Ya masih ada, karena mahasiswa merasa jika peraturan tersebut 

tidak penting dan merasa terkekang dengan peraturan tersebut, jadi mahasiswa 

masih bersikap seenaknya sendiri.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Iya masih, karena sebagian besar mahasiswa setelah makan 

bungkusnya tidak dibuang dan mahasiswa tidak peka dengan lingkungan 

sekitarnya.” 
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SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Iya sudah. Contohnya dosen yang menerapkan keterlambatan 

maksimal 15 menit, dan tidak memperbolehkan mengenakan sandal jepit dan kaos 

oblong. Apabila mahasiswa melanggar maka akan mendapatkan sanksi atau 

hukuman yang tegas. Banyak mahasiswa yang takut akan hal tersebut.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Untuk di dalam kelas dosen sudah menerapkan dengan baik. 

Namun untuk di luar kelas masih belum diterapkan dengan baik, karena masih 

banyak mahasiswa yang membuang sampah sembarangan dan merokok 

sembarangan di area gedung Justinus.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya masih ada dosen yang belum memberikan contoh 

yang baik kepada mahasiswa, karena masih ada dosen yang datang terlambat 

sampai 15, 20 bahkan 30 menit kemudian.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, di masih banyak mahasiswa yang pasif, jika 

bertemu dosen mahasiswa akan menghindar. Namun juga ada mahasiswa yang 

aktif dimana mahasiswa menyapa dosen dan bisa berbincang-bincang dengan 

dosen.” 
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Responden 5 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan adalah suatu kondisi dimana tercipta melalui 

proses dari ketertiban dan ketaatan.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan merupakan suatu hal yang penting karena bisa 

menciptakan perilaku seseorang yang lebih baik.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya tentu, karena dengan kedisiplinan bisa membuat seseorang 

menjadi lebih baik dari proses seseorang untuk menaati peraturan yang ada.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Tergantung dari situasinya diri sendiri bisa juga dari orang 

lain.Tapi menurut saya faktor penentu yang paling penting adalah dari diri sendiri, 

apakah ada kemauan untuk bisa mendisiplinkan dirinya sendiri dengan menaati 

dan tertib terhadap aturan.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Menurut saya tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen 

lumayan tinggi, karena setiap yang dilakukan mahasiswa sesuai dengan 

peraturan.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 
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RESPONDEN  : “Menurut saya, jika ada mahasiswa yang tidak mentaati 

peraturan berarti mahasiswa belum menyadari tugasnya sebagai mahasiswa, hal 

ini bisa menular ke mahasiswa lain. Maka jika ada kesempatan, maka perlu 

peningkatan lagi untuk kesadaran mahasiswa akan kedisiplinan.” 

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Tidak terlalu banyak, banyak mahasiswa yang datang lebih 

awal.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Ya saya pernah melihat, biasanya mahasiswa melalui proses 

yang panjang di pengajaran untuk memberikan alasan mengapa terlambat datang 

ke ujian.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Ya saya pernah lihat. Namun mahasiswa memiliki alasan karena 

dosen yang akan mengajar tidak datang tepat waktu, sehingga membuat 

mahasiswa tidak sabar dan memilih meninggalkan kelas dan pulang.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Menurut pengalaman saya akhir-akhir ini, saya belum pernah 

melihat mahasiswa yang mengenakan kaos oblong. Namun dulu saya pernah 
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melihat ada mahasiswa yang masih mengenakan kaos karena mereka berani dan 

tidak peduli dengan peraturan.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Iya, masih banyak. Karena mahasiswa merasa malas dan tidak 

menyukai pelajaran dari dosen.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Ya, banyak mahasiswa yang lebih memilih bermain handphone 

dan berbicara dengan teman-teman.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Jika peminjaman alat tulis, menurut pengalaman saya, saya 

belum pernah menemukan hal ini.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Ya mengetahui.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Saya tidak pernah melihat mahasiswa yang merokok di dalam 

gedung. Tapi jika ada maka itu adalah ketidaksadaran dari mahasiswa tersebut 

akibat sikap pasif mahasiswa dan hanya ingin memuaskan diri sendiri.” 
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SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya sudah sedikit adanya sampah yang terlihat atau 

berserakan di kelas atau di gedung Justinus.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Peranan dari dosen adalah membimbing mahasiswa supaya bisa 

menjadi pribadi yang lebih disiplin lagi” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Ada beberapa dosen yang tidak menerapkan kedisiplinan sesuai 

dengan peraturan yang ada. Karena masih ada dosen yang datang terlambat ke 

kelas.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya ada dosen yang sangat taat terhadap peraturan 

dimana dosen selalu datang lebih awal untuk mengajar, sehingga mahasiswa juga 

akan datang lebih awal. Ada juga mahasiswa yang membuang sampah pada 

tempatnya karena mahasiswa melihat dosen juga membuang sampah pada 

tempatnya.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 
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RESPONDEN : “Menurut saya hubungan mahasiswa dengan dosen sudah cukup 

baik. Misalnya saya biasanya juga sering menyapa dosen di luar kelas ntuk 

mengucapkan salam dan juga saya bisa bercakap-cakap dengan dosen yang saya 

kenal dengan baik.” 

Responden 6 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan adalah suatu sikap mental yang tercermin dalam 

perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Dan 

ini juga ditunjukan dengan sikap mematuhi peraturan, etika dan norma yang 

ditunjukan di lingkungan sekitar. 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan itu penting karena kedisiplinan merupakan salah 

satu cerminan dalam diri kita dan terlihat oleh masyarakat. Jika disiplin kita jelek, 

maka masyarakat akan melihat hal yang jelek juga dalam diri seseorang, sehingga 

akan memberikan image yang sangat buruk dan akan membuat seseorang sulit 

dengan status sosial, pekerjaan dan pergaulan.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Tentu sangat jelas, karena dengan disiplin berarti seseorang 

telah patuh dan telah mengikuti norma yang ada di sekitar sehingga memberikan 

karakter yang baik dan dapat diterima di lingkungan tersebut.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Jadi kedisiplinan itu dapat dibentuk oleh diri sendiri dan orang 

lain. Karena dalam diri sendiri, sudah memiliki pondasi kepercayaan diri dan 

watak, dimana watak ini sudah terbawa sejak lahir. Kemudian faktor dari luar 
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dimana sudah memberikan hukuman secara sosial apabila seseorang melanggar 

peraturan yang berlaku. Faktor-faktor lainnya yang bisa mempengaruhi 

kedisiplinan seseorang adalah faktor keluarga, pekerjaan, lingkungan, sosial dan 

agama.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Karena saya angkatan 2016, saya hanya dapat menilai dari 

angkatan saya. Menurut saya, kedisiplinan mahasiswa manajemen angkatan 2016 

masih kurang. Karena setiap di kelas masih banyak pelanggaran yang dilakukan 

oleh mahasiswa walaupun sudah ada peraturan yang tertera namun tetap 

dilanggar. ” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Mahasiswa yang melanggar sebenarnya sudah mengetahui 

peraturan. Karena mahasiswa merasa peraturan ini terlalu mengekang mahasiswa 

sehingga merasa tidak bebas. Sehingga untuk mendapatkan kebebasan itu 

mahasiswa melanggar peraturan yang ada. Selain itu karena rasa kecemburuan 

dengan fakultas lain misalnya seperti mahasiswa dari Fakultas Teknik Elektro 

yang boleh mengenakan sandal jepit saat kuliah namun mahasiswa manajemen 

tidak diperbolehkan menggunakan sandal jepit saat kuliah. Ini adalah salah satu 

contoh kecil yang terjadi di mahasiswa manajemen.”  

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Menurut pengalaman saya selama 5 semester, masih banyak 

sekali mahasiswa yang terlambat di setiap kelas yang saya ikuti. Dan itu setiap 

hari dan terulang-ulang dengan mahasiswa-mahasiswa tertentu yang sering 
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terlambat, walaupun jumlahnya tidak banyak namun itu tetap mengganggu 

pelajaran.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Pernah beberapa kali terjadi mahasiswa terlambat saat ujian, ada 

yang terlambat karena hujan, sakit, lupa bahwa ada ujian bahkan ketiduran 

sehingga terlambat mengikuti ujian.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Untuk kasus ini memang jarang terjadi. Namun pernah terjadi di 

salah satu dosen yang meninggalkan kelas untuk rapat, kemudian mahasiswa 

merasa bosan dan tidak ada pekerjaan karena tugas sudah dikerjakan oleh teman 

lainnya, sehingga mahasiswa tersebut meninggalkan kelas.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Hingga sampai semester kemarin, saya masih sering melihat 

mahasiswa mengenakan kaos oblong maupun sandal jepit. Sebenarnya mahasiswa 

mengetahui peraturan tersebut, namun mahasiswa merasa lebih nyaman 

menggunakan kaos dan sandal jepit sehingga mahasiswa lebih memilih 

kenyamanan daripada peraturan yang ada.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 
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RESPONDEN : “Masih banyak sekali mahasiswa yang melakukan titip absen. 

Alasannya beragam, karena mahasiswa tersebut sakit, harus menjenguk orang tua, 

kelupaan atau ketiduran dan ada mahasiswa yang memang malas dan tidak ingin 

mengikuti kelas mata kuliah tersebut.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Mahasiswa yang duduk di belakang masih banyak yang tidak 

mendengarkan dosen yang sedang menjelaskan. Alasannya karena dosen yang 

menjelaskan terus-menerus sehingga mahasiswa merasa bosan, dosen tidak ada 

interaksi dengan mahasiswa, dan mungkin karena memang mahasiswa tersebut 

sudah tidak memiliki niat sehingga mahasiswa bermain handphone dan berbicara 

sendiri dengan temannya. Namun ada juga beberapa mahasiswa yang duduk di 

depan dengan serius mendengarkan dosen saat di kelas.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Menurut pengalaman saya selama 5 semester mengikuti ujian, 

masih banyak sekali pengawas yang membiarkan mahasiswa bebas melakukan 

kerja sama selama ujian. Namun ada juga pengawas yang sangat ketat terhadap 

mahasiswa yang melakukan kecurangan dan akan menulis di berita acara apabila 

ada mahasiswa yang melakukan kecurangan selama ujian dan mahasiswa akan 

mendapatkan nilai E pada mata kuliah yang bersangkutan.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Tentu, ada banyak sekali tulisan mengenai dilarang merokok 

dan membuang sampah pada tempatnya, saya yakin dan teman-teman saya yang 

lain sudah mengetahui peraturan-peraturan tersebut.” 
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SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Ya masih ada, karena mahasiswa menyalahgunakan kata, 

biasanya mahasiswa menggunakan vapor untuk merokok di dalam gedung. Selain 

itu mahasiswa juga merasa malas karena area merokok yang sangat jauh, sehingga 

mahasiswa lebih memilih merokok di gedung.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Masih sering terjadi yang membuang sampah di kelas, jadi harus 

ada dukungan dari dosen untuk mengingatkan mahasiswa disetiap akhir kelas 

untuk tidak meninggalkan sampah di kelas. Untuk di gedung Justinus, meskipun 

sudah banyak tulisan atau himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya 

dan sudah disediakan jumlah tampat sampah yang cukup banyak, namun 

mahasiswa masih malas untuk membuang sampah pada tempatnya.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Dari pihak dosen sudah memberikan perjanjian di kelas bagi 

mahasiswa yang terlambat untuk tidak diperbolehkan memasuki kelas. Namun 

nyatanya masih ada dosen yang tidak tegas atau tidak memberikan sanksi bagi 

mahasiswa yang terlambat lebih dari batas waktu keterlambatan dan 

memperbolehkan mahasiswa untuk masuk mengikuti kelas. Sehingga hal-hal atau 

peraturan yang ada dianggap remeh karena dosen saja tidak memberikan hukuman 

yang tegas terhadap mahasiswa.” 
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SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Mungkin untuk beberapa dosen ada yang tidak menjalankan 

kedisiplinan di kelas ataupun di luar kelas. Karena dosen tersebut melanggar apa 

yang dijanjikan sebelumnya. Terutama yang di luar kelas, jarang sekali ada 

interaksi dosen dengan mahasiswa. Sehingga kedisiplinan oleh dosen di luar kelas 

masih jarang dilakukan. Untuk yang di dalam kelas, terjadi beberapa peraturan 

yang telah ditetapkan oleh dosen dengan mahasiswa, namun dosen melanggarnya 

dan mahasiswapun akan juga ikut melanggar.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Mungkin beberapa dosen telah memberikan teladan kedisiplinan 

yang baik kepada mahasiswa seperti datang tepat waktu dan mengajar sesuai 

dengan porsinya. Namun juga ada beberapa dosen yang tidak memberikan teladan 

yang baik kepada mahasiswa, contohnya masih ada dosen yang merokok di dalam 

gedung tetapi mahasiswa tidak diperbolehkan merokok di dalam gedung.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, sangatlah kurang. Karena beberapa kali 

mahasiswa manajemen berpas-pasan dengan dosen namun mahasiswa tidak 

menyapa dosen hanya sekedar melewati. Di dalam kelaspun mahasiswa yang aktif 

sangatlah minim. Sehingga dosen hanya berinteraksi dengan mahasiswa yang 

aktif, dan membiarkan mahasiswa yang tidak aktif. Di luar kelas pun interaksi 

mahasiswa yang tidak mengikuti organisasi juga sangat kurang, hanya mahasiswa 

yang aktif berorganisasi saja yang aktif berinteraksi dengan dosen.” 

Responden 7 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 
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RESPONDEN : “Kedisiplinan itu adalah kepatuhan seseorang terhadap tata tertib, 

waktu dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Penting, karena dengan disiplin maka orang tersebut akan 

dipandang baik oleh rekan-rekannya dan melatih seseorang untuk lebih 

bertanggung jawab dan membuat semua pekerjaan dapat menjadi lebih cepat dan 

selesai tepat waktu .” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Iya benar disiplin bisa membentuk karakter baik, karena 

kedisiplinan seseorang bisa bertanggung jawab dengan apa yang dibebankan 

kepadanya, sehingga orang yang memberikan tanggung jawab tersebut tidak 

merasa kecewa dan senang akan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, disiplin itu dimulai dari keluarga, jika di keluarga 

sudah dididik untuk disiplin maka orang tersebut akan disiplin terhadap semua 

orang sehingga tidak akan mudah terpengaruhi oleh orang-orang lain yang tidak 

disiplin. Selain keluarga faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi misalnya 

seperti teman, lingkungan bermain, teman di kampus dan orang-orang lain yang 

ditemui di sekitarnya.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Menurut saya mahasiswa manajemen cukup disiplin. Itu bisa 

dilihat dari waktu masuk kuliah, jarang mahasiswa terlambat. Namun di sisi lain 
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banyak juga yang belum disiplin. Contohnya ketika membuang sampah, masih 

banyak sampah yang berserakan di dalam kelas dan masih banyak sampah yang 

terletak di atas tempat sampah padahal seharusnya dimasukan. Seharusnya 

kedisiplinan mahasiswa ditegakkan kembali dengan memberikan peraturan yang 

tegas.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Mahasiswa yang melanggar itu mungkin saja karena sudah 

menjadi kebiasaan buruk mahasiswa, jadi ketika membuang sampah sembarangan 

di jalan akan menular dengan kebiasaan mahasiswa membuang sampah 

sembarangan pula di kampus.” 

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Tidak cukup sering. Namun biasanya keterlambatan itu mulai 

terjadi ketika mendekati akhi-rakhir pertemuan kuliah, karena mahasiswa merasa 

bosan dan malas untuk mengikuti pelajaran tersebut.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Pernah, beberapa kali saya mendapati mahasiswa yang terlambat 

saat ujian. Dan biasanya mahasiswa tersebut dikeluarkan oleh pengawas walaupun 

memberikan alasan yang bermacam-macam.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Pernah, saya pernah melihat mahasiswa cabut saat kelas. 

Biasanya mahasiswa tersebut meninggalkan kelas karena sudah bosan dengan apa 
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yang diajarkan dari dosen, daripada sama-sama tidak mendengarkan materi, 

mahasiswa tersebut lebih memilih untuk keluar kelas.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Pernah, saya pernah melihat teman saya mengenakan kaos 

oblong saat kuliah. Namun untuk perihal sandal jepit saya belum pernah 

menemukan teman saya yang menggunakan sandal jepit saat kuliah. Teman saya 

yang mengenakan kaos, sebenarnya mereka sudah mengetahui peraturan, namun 

karena mahasiswa tersebut ingin pergi setelah kuliah, jika ditegurpun mereka 

menggunakan jaket untuk menutupi kaos agar tidak ketahuan oleh dosen.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Kalau masalah titip absen saya sering melihat. Karena 

mahasiswa malas masuk, dan malas dengan pelajaran dosen yang bersangkutan 

sehingga mahasiswa memilih titip absen saja.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Di awal dosen mengajar mahasiswa masih memperhatikan, 

namun lama-kelamaan dosen mengajar dan sudah mulai bosan, biasanya 

mahasiswa sudah mulai tidak mendengarkan dan mahasiswa akan bermain 

handphone dan berbicara sendiri dengan teman-teman mereka.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 
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RESPONDEN : “Saya pernah melihat kecurangan saat ujian. Jika pengawas tegas 

maka mahasiswa yang melakukan kecurangan akan dipanggil ke depan dan di beri 

nilai nol, apabila tidak ketahuan mahasiswa akan terus melakukan kecurangan 

karena tidak merasa terusik dan akan berusaha untuk mendapatkan nilai yang 

bagus.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Jika saya sendiri, saya mengetahui. Mungkin masih banyak 

sebagian besar mahasiswa manajemen belum mengetahui peraturan tersebut, 

meskipun sudah ada spanduk dan lain-lainnya namun mahasiswa masih kurang 

sosialisasi terhadap himbauan tersebut.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Jika merokok, saya masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di kamar mandi, terutama kamar mandi pria biasanya bau rokok.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Saya masih melihat sampah berserakan di gedung, mungkin 

karena minimnya tempat sampah, namun jika dibilang kurang sebenarnya masih 

ada tempat sampah namun peletakannya yang cukup jauh. Ditambah juga dengan 

kebiasaan buruk mahasiswa sehingga masih banyak sampah yang berserakan.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 
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RESPONDEN : “Menurut saya, dosen sudah menerapkan peraturan tersebut. 

Misalnya saja ketika terlambat, namun hal tersebut hanya berlaku bagi mahasiswa 

yang terlambat dan dikeluarkan dan tidak berlaku pada dosen. Jadi itu tidak 

memberikan contoh yang baik untuk mahasiswa, seharusnya apabila dosen 

terlambat seharusnya dosen memberi kabar terlebih dahulu kepada komting, 

namun sering kali dosen semena-mena tidak memberi kabar dan tiba-tiba setelah 

mahasiswa menunggu cukup lama dan kelas dibatalkan begitu saja oleh dosen. 

Hal ini membuat mahasiswa merasa tidak adil.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Sudah menerapkan ketika dosen memberikan tugas kepada 

mahasiswa dengan tenggang waktu 1 minggu. Setelah itu dosen juga mengoreksi 

tugas tersebut dan memberi tahu nilai tugas kepada mahasiswa 1 minggu 

kemudian. Menurut saya itu adalah salah satu contoh kedisiplinan dosen yang 

dicontohkan kepada mahasiswa. Sehingga ketika mahasiswa mengumpulkan tugas 

tepat waktu dan dosen mengoreksinya juga tepat waktu, maka akan memberikan 

motivasi dan semangat kepada mahasiswa untuk mengerjakan tugas.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Jika semua dosen, saya rasa belum. Ada beberapa yang sudah 

menerapkan kedisiplinan yang benar-benar teratur, tapi ada juga dosen yang 

melanggar sendiri peraturan tersebut.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Hubungan dosen dengan mahasiswa di dalam kelas mungkin 

cukup serius seperti layaknya dosen dengan mahasiswa. Apabila di luar kelas 

dosen menganggap mahasiswa  sebagai temannya,  jadi ketika mahasiswa 
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menyapa dosen, dosen akan menyapa dengan baik juga begitu pula sebaliknya. 

Hal tersebut akan membuat mahasiswa merasa nyaman dan dianggap oleh dosen 

karena bisa berinteraksi tanpa ada batasan antar dosen dengan mahasiswa. 

Responden 8 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan itu suatu sikap dari individu yang 

berkaitan dengan ketepatan waktu dan tanggung jawab.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya penting, karena dengan kedisiplinan akan 

membentuk karakter disiplin itu sendiri dalam pribadi seseorang.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya iya, karena seseorang akan lebih bertanggung 

jawab terhadap setiap tugas yang diberikan dan menyelesaikannya secara tepat 

waktu dan juga menghargai waktu.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, yang bisa mempengaruhi kedisiplinan seseorang 

bisa dari sendiri dan orang lain. Untuk dari diri sendiri biasanya karena seseorang 

menyadari bahwa kedisiplinan itu suatu hal penting dan baik bagi dirinya, 

sehingga dia melakukan sikap disiplin secara sadar. Jika dari orang lain, mungkin 

dia menjadikan orang lain yang menerapkan kedisiplinan sebagai panutan untuk 

diteladani, sehingga akan termotivasi dari orang lain dan bisa bersikap atau 

menerapkan kedisiplinan dalam hidupnya. Kemudian faktor-faktor yang lain 

menurut saya dalam dunia pekerjaan, sekolah biasanya orang melakukan tindakan 

disiplin karena ingin mendapatkan nilai yang baik atau dinilai sebagai seseorang 
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yang baik, kemudian juga ingin mendapatkan penghargaan, dan menjadikan 

dirinya sebagai contoh yang baik di sekitarnya, sehingga bisa menjadi motivasi 

bagi orang lain disekitarnya untuk bersikap disiplin, seperti itu.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan mahasiswa manajemen menurut saya masih 

tergolong rendah, karena masih ada mahasiswa yang datang kuliah tidak tepat 

waktu atau terlambat lebih dari waktu toleransi 15 menit yang telah ditetapkan. 

Kemudian mahasiswa juga tidak disiplin dalam berpakaian, dimana mahasiswa 

tidak bertanggung jawab terhadap peraturan dari program studi manajemen, 

seperti mengikuti kuliah dengan kaos oblong dan sandal. Sedangkan peraturan 

dari program studi manajemen adalah mahasiswa dalam mengikuti kuliah harus 

mengenakan kemeja, kaos berkerah dan sepatu tertutup, namun masih saja 

mahasiswa manajemen yang berpakaian tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu 

mahasiswa manajemen juga masih melakukan ketidakdisiplinan dalam hal 

mengerjakan tugas, dimana mahasiswa tidak mengumpulkan tugas dengan tepat 

waktu sesuai dengan batas waktu pengumpulan yang telah ditetapkan.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Menurut saya kenapa masih ada mahasiswa yang melanggar 

tata tertib di fakultas, karena pribadi mahasiswa tersebut masih belum menyadari 

atau tingkat kesadaran terhadap kedisiplinan masih rendah, sehingga mahasiswa 

masih menyepelekan aturan yang ada di fakutas dan tidak bersikap untuk 

mematuhi aturan tersebut. Seperti yang saya jawab di pertanyaan nomer 5, dimana 

tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen masih rendah karena mahasiswa 

masih saja melakukan kesalahan atau tidak bertindak sesuai dengan peraturan 

yang telah ditetapkan di dalam suatu lingkungan Fakultas atau Program Studi 

tersebut.” 
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SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Hampir setiap saat saya mengikuti kuliah, walaupun hanya 1-2 

orang saya masih menemukan mahasiswa yang terlambat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Pernah saat ujian ada mahasiswa yang datang terlambat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Untuk mahasiswa yang meninggal kelas tanpa seijin dosen 

untuk sampai saat ini saya belum menemukan di kelas saya. Tetapi kadang saya 

menemukan mahasiswa yang pergi ke toilet tanpa seijin dosen atau keluar secara 

diam-diam. Kemudian ada juga mahasiswa yang tidak jujur, dimana ada 

mahasiswa yang ijin untuk ke kemar mandi tetapi ternyata mahasiswa tersebut 

melakukan tindakan bolos pada saat jam kuliah.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Sampai saya terakhir kuliah kemarin, saya masih menemukan 

mahasiswa yang kuliah mengenakan kaos oblong dan sandal jepit. Menurut saya 

itu seluruh mahasiswa mengetahui aturan bahwa dalam kuliah harus mengenakan 

kaos berkerah dan sepatu tertutup. Namun mahasiswa menunjukan sikap 

ketidakpedulian terhadap peraturan yang sudah dibuat, karena sejak awal masuk 

pun sudah diberitahukan aturan tersebut.” 
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SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Untuk titip absen saya masih menemukan, alasannya biasanya 

karena mahasiswa tidak bisa hadir atau juga karena mahasiswa terlambat datang 

ke kuliah tersebut.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Tidak semua mahasiswa memperhatikan apa yang dijelaskan 

oleh dosen. Biasaya karena mahasiswa sudah tidak fokus belajar, bercerita dengan 

teman disekitarnya dan juga kadang itu faktor mahasiswa karena tidak mengerti 

dengan materi yang disampaikan sehingga mahasiswa juga merasa tidak fokus 

lagi dan akhirnya tidak memperhatikan lagi yang dijelaskan lagi oleh dosen. Dan 

juga karena faktor bosan, jika mahasiswa sudah mulai bosan pada jam-jam 

tertentu biasanya mahasiswa tidak lagi memperhatikan apa yang dijelaskan oleh 

dosen. ” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Saat ujian berlangsung saya pernah melihat ada teman atau 

mahasiswa yang melakukan kecurangan saat ujian dengan meminjamkan catatan 

atau jga peralatan yang dibutuhkan saat ujian seperti kalkulator, sedangkan 

aturannya adalah ketika ujian berlangsung masing-masing mahasiswa harus 

membawa peralatan masing-masing dan membawa catatan milik sendiri apabila 

ujian bersifat open book. Dan tindakan dari pengawas,  ketika ada pengawas yang 

menyadari terjadinya kecurangan pada saat ujian biasanya langsung menegur 

mahasiswa tersebut atau menuliskan dalam berita acara ujian bahwa ada 

mahasiswa yang melakukan kecurangan. Dan kasus ini pernah terjadi pada teman 

saya sendiri yang ketahuan membawa contekan dan dia langsung ditindaklanjuti 

oleh pengawas saat itu dengan dituliskan namanya diberita acara.” 
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SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, saya dan mahasiswa lainnya mengetahui larangan 

merokok dan himbauan membuang sampah di area fakultas.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Sampai saat ini saya masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam area gedung. Untuk di dalam gedung sendiri saya sendiri belum 

pernah menemukan mahasiswa yang merokok di dalam gedung. Tapi di area 

gedung justinus seperti di leter U, belakang koperasi mahasiswa, dan pintu masuk 

utama disana masih ditemukan mahasiswa yang melakukan kegiatan merokok. 

Menurut saya mahasiswa tersebut mengetahui adanya aturan larangan untuk 

merokok di area gedung justinus, tapi mahasiswa menunjukan sikap ketidak 

pedulian terhadap aturan tersebut dan melakukan kegiatan merokok di area yang 

seharusnya tidak boleh ada asap rokok atau kegiatan merokok.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Untuk masalah sampah yang masih berserakan di area dalam 

kelas ataupun gedung masih saja saya temukan. Seperti jika di dalam kelas, 

mahasiswa biasanya setelah selesai jam kuliah mahasiswa meninggalkan sampah 

botol minum di ruang kelas, atau juga kadang ada bekas tissue, kertas dan 

bungkus cemilan yang mahasiswa tinggalkan di lantai dalam kelas. Menurut saya 

itu menunjukan sikap ketidapedulian mahasiswa terhadap lingkungan dan 

mahasiswa meninggalkan sampah di tempat mereka duduk dan tidak 

membuangnya di tempat sampah. Biasanya mahasiswa juga malas dan lupa, 

mahasiswa meninggalkan sampah secara sadar di dalam kelas. Dan juga di area 
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gedung biasanya saya menemukan di belakang koperasi mahasiswa atau di 

tangganya, di sana biasanya mahasiswa melakukan kegiatan bersantai dengan 

teman-teman lainnya dengan membawa jajanan yang mereka bawa dan bungkus 

jajanan tersebut tidak dibuang di tempat sampah dan meninggalkan sampah 

tersebut di tempat mereka bersinggah dengan teman-temannya. Menurut saya 

mahasiswa melakukannya secara sadar karena rasa malas dalam diri mereka dan 

ketidakpedulian terhadap lingkungan.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam 

menerapkan tindakan kedisiplinan belum 100% diterapkan secara baik. Dari 

100% masih ada 30% dimana masih ada dosen yang belum peduli terhadap 

kesalahan atau ketidakdisiplinan mahasiswa. Untuk penerapan lainnya selain 

keterlambatan, biasanya dosen juga mengawasi absensi mahasiswa dengan 

memperhatikan absensi mahasiswa yang sudah 3 kali absen atau lebih akan 

langsung ditindaklanjuti dengan dinyatakan tidak lulus. Kemudian ada dosen yang 

melakukan absen secara langsung kepada mahasiswanya, jadi dosen memastikan 

kembali apakah ada mahasiswa yang melakukan titip absen dan sebagainya. 

Kemudian ada sebagian besar dosen yang menegur mahasiswa yang memakai 

kaos oblong atau sandal jepit saat mengikuti kuliah. Biasanya untuk mahasiswa 

yang mengenakan kaos oblong masih diperkenankan mengikuti kuliah tapi tetap 

akan ditegur oleh dosen untuk kuliah selanjutnya harus menggunakan kaos 

berkerah begitu juga dengan penggunaan sandal. Namun masih ada beberapa 

dosen yang tidak mempedulikan atau memperhatikan apakah mahasiswa 

menggunakan kaos oblong atau sandal jepit.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 
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RESPONDEN : “Menurut saya belum semua dosen menerapkan kedisiplinan 

dengan baik, seperti yang saya jawab di pertanyaan sebelumnya bahwa beberapa 

dosen itu tidak terlalu peduli terhadap mahasiswa atau bisa dikatakan cuek 

terhadap mahasiswa yang tidak menjalani aturan yang ada baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Seperti beberapa hal yang sudah saya sebutkan, ada dosen 

yang tidak terlalu mempersalahkan atau memperhatikan mahasiswa yang 

menggunakan kaos oblong atau sandal jepit, dosen hanya membiarkan saja dan 

tidak menegur atau memberikan sanksi. Terhadap lingkungan, ada juga dosen 

yang tidak peduli untuk mengingatkan mahasiswa untuk membuang sampah pada 

tempatnya. Untuk di luar kelas menurut saya dosen juga masih belum peduli 

terhadap sikap mahasiswa yang merokok di dalam gedung, dan juga membuang 

sampah sembarangan, mahasiswa yang melihat sampah namun tidak sadar untuk 

membuangnya ke tempat sampah, dimana dosen tidak menunjukan keprihatinan 

atau kepedulian terhadap kesalahan yang dilakukan mahasiswa.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya sudah, selain datang tepat waktu, beberapa dosen 

yang membuang sampah pada tempatnya ini menunjukan sikap dimana 

mahasiswa juga harus mencontoh dosen yang membuang sampah pada tempatnya. 

Untuk yang lain saya belum menemukan teladan dosen yang lain selain beberapa 

dosen yang datang kuliah tepat waktu. ” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Untuk hubungan antara dosen dengan mahasiswa di luar kelas, 

menurut apa yang saya lihat dan saya temukan, selama ini jarang sekali ada 

mahasiswa yang mau menyapa dosen. Jadi mahasiswa hanya lewat begitu saja, 

kadang juga dosen tidak memberikan respon dengan senyuman atau lain 

sebagainya tidak akan ditegur oleh mahasiswa. Kemudian ada juga mahasiswa 
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yang secara sadar menyapa dosen terlebih dahulu atau memberikan senyuman 

kemudian dibalas oleh dosennya. Untuk di luar kelas masih seperti itu. Untuk 

hubungan yang lainnya selain sapa menyapa, ada mahasiswa yang menunjukan 

sikap menghormati dosen dengan membungkukan badan atau menundukan 

kepala, namun juga ada mahasiswa yang bisa dikatakan masih cuek dengan 

dosennya. Jadi hubungan antara dosen dengan mahasiswa, beberapa itu masih 

canggung terhadap dosen. Menurut saya dosen mau melihat respon yang akan 

ditunjukan oleh mahasiswa apakah menunjukan sikap menghormati atau tidak dan 

sebagainya. Jadi itu menurut pendapat saya.” 

Responden 9 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya disiplin itu adalah suatu tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang terhadap suatu aturan tertentu yang telah ditetapkan.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan itu penting karena seperti yang saya 

jelaskan tadi bahwa disiplin itu dimana kita mentaatti peraturan jadi kita bisa 

mentaati peraturan dan tidak semena-mena.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan dapat membentuk karakter seseorang 

menjadi lebih baik karena dengan disiplin kita tahu apa yang harus kita kerjakan 

dan kita taati.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Jika menurut saya sebenarnya pengaruh kedisiplinan bisa dari 

internal maupun eksternal. Faktor internal itu berasal dari kemauan dalam diri kita 
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untuk mau berubah diri kita menjadi lebih disiplin lagi. Untuk faktor eksternal 

mungkin dengan adanya peraturan yang bisa membuat kita lebih disiplin lagi.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Menurut pengalaman saya sebagai mahasiswa manajemen, 

tingkat kedisiplinan mahasiswa masih sangat rendah. Misalnya mahasiswa masih 

sering datang terlambat dan melanggar aturan dengan melakukan titip absen. Hal-

hal ini masih sering dilakukan oleh mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis. ” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Menurut saya, mungkin karena ada beberapa dosen yang tidak 

memberikan sanksi yang tegas atau tidak adanya sanksi yang tegas dan tidak ada 

kesadaran dalam diri mahasiswa jadi menganggap hal itu main-main karena tidak 

ada sikap disiplin dalam diri mahasiswa.”  

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Saya sangat sering sekali menjumpai mahasiswa yang sering 

terlambat datang ke kelas. Walaupun sudah diberikan konsekuensi waktu 15 menit 

namun masih banyak mahasiswa yang datang terlambat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Saya pernah melihat mahasiswa yang datang terlambat saat 

ujian dan terlambatnya cukup lama hampir setengah jam setelah tanda ujian 

dibunyikan dan akhirnya mahasiswa tersebut tidak diperbolehkan mengikuti 

ujian.” 
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SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Saya pernah menjumpai mahasiswa yang pergi meninggalkan 

kelas, biasanya yang saya jumpai mahasiswa bekerja sama dengan mahasiswa lain 

untuk membantu mengeluarkan tas atau ijin ke kamar kecil lalu pergi. Alasannya 

karena mahasiswa merasa bosan di kelas dan memang sudah tidak niat dengan 

kelasnnya kemudian mahasiswa tersebut meninggalkan  kelas / cabut.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Hingga sampai terakhir masa perkuliahan semester ganjil 

kemarin saya masih sering menemukan mahasiswa yang menggunakan kaos 

oblong. Sebenarnya mahasiswa sudah mengetahui peraturan tersebut, namun 

karena mereka merasa lebih nyaman maka dari itu mahasiswa lebih memilih 

menggunakan kaos. Biasanya ada mahasiswa yang melapisi kaosnya dengan 

kemeja untuk kuliah, namun setelah selesai kuliah mahasiswa akan melepas 

kemejanya dan menggunakan kaos.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen, alasannya 

biasanya karena mahasiswa malas atau tidak ada niat untuk kuliah atau biasanya 

karena dosen yang mengajar tidak enak bagi mahasiswa tersebut.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 
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RESPONDEN : “Sebenarnya ketika kelas berlangsung, mahasiswa 

memperhatikan dosen ketika dosen yang mengajar enak dalam menjelaskan 

bahkan mahasiswa akan aktif di kelas. Namun sebaliknya jika dosen tidak enak 

dalam menjelaskan materi maka mahasiswa tidak akan memperhatikan dosen 

tersebut.”  

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Saya pernah menemukan mahasiswa yang melakukan kerja 

sama saat ujian dengan menggunakan alat elektronik saat ujian sedang 

berlangsung. Untuk tindakan pengawas sendiri biasanya pengawas hanya menegur 

untuk tidak berisik. Selain itu saya pernah melihat pengawas yang menyita 

handphone milik mahasiswa yang menggunakan pada saat ujian dan dikembalikan 

kembali ke mahasiswa itu pada saat ujian telah usai.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Untuk membuang sampah itu sudah tahu. Tapi untuk merokok 

belum tahu pasti, karena masih ada mahasiswa yang merokok di belakang 

koperasi mahasiswa walaupun sudah ada aturan bahwa gedung justinus 

merupakan area bebas asap rokok.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Ya saya masih menemukan mahasiswa yang nge-vape di dalam 

gedung tepatnya di depan koperasi mahasiswa dekat tangga. Mungkin mahasiswa 

tersebut sudah mengetahui peraturan yang ada, namun karena gengsi jadi dia tetap 

merokok di dalam gedung.” 
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SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Untuk sampah di dalam kelas, kadang saya masih melihatnya. 

Mahasiswa biasanya setelah kuliah selesai tidak membawa kembali sampahnya 

untuk dibuang di tempat sampah. Untuk di gedung sejak ada gerakan dari Senat 

Mahasiswa FEB, sudah mulai tidak ada sampah berserakan di gedung, kecuali di 

lantai 2 tepatnya di meja dan kursi tempat mahasiswa biasanya bersinggah.” 

SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Selain menetapkan keterlambatan, ada beberapa dosen yang 

mewajibkan mahasiswa untuk mengenakan seminal mungkin polo berkerah dan 

tidak boleh mengenakan kaos, jika ada yang mengenakan kaos maka akan 

dikeluarkan dari kelas. Selain itu ada juga beberapa dosen yang melarang 

mahasiswa untuk menggunakan atau bermain handphone di dalam kelas ketika 

perkuliahan sedang berlangsung.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, sudah hampir seluruh dosen sudah menerapkan 

kedisiplinan ke mahasiswa. Agar mahasiswa taat terhadap peraturan dan melatih 

kemandirian mahasiswa melalui kedisiplinan tersebut.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Ada beberapa dosen yang sudah memberikan teladan 

kedisiplinan kepada mahasiswa, salah satu contohnya tentang cara berpakaian. 

Jadi ketika dosen memberikan arahan kepada mahasiswanya untuk menggunakan 
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pakaian yang sesuai dengan aturan, mahasiswa akan mentaati karena dosen sendiri 

juga memberikan contoh yang serupa.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, ada beberapa dosen yang memang ketika di luar 

kelas, saat mahasiswanya menyapa dosen akan menyapa balik. Tapi ada beberapa 

dosen yang cuek saja. Lalu menurut pengalaman saya, saya pernah mengajak 

dosen berteman di sosial media dan dengan senang hati dosen tersebut mau 

menerima, tapi ada juga yang tidak.” 

Responden 10 

SAYA : “Menurut anda, apa arti dari kedisiplinan ?” 

RESPONDEN : “Kedisiplinan adalah sikap untuk taat dan mematuhi peraturan 

yang ada.” 

SAYA : “Apakah kedisiplinan itu penting ? Jika iya, apa alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan itu penting karena dalam 

berorganisasi seseorang wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang ada.” 

SAYA : “Apakah menurut anda apakah kedisiplinan dapat membentuk karakter 

seseorang yang baik ? Mengapa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya kedisiplinan dapat membentuk karakter seseorang 

menjadi lebih baik karena jika dibiasakan untuk disiplin maka seseorang bisa 

memiliki nilai tambah dalam berorganisasi.” 

SAYA : “Bagaimana kedisiplinan seseorang bisa terbentuk ? Apakah dari faktor 

diri sendiri atau dari pengaruh orang lain ? Apa saja faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan mahasiswa ?” 
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RESPONDEN : “Kedisiplinan itu bisa terbentuk dari diri sendiri dan orang lain. 

Tapi yang paling penting adalah dari orang lain. Karena biasanya sejak kecil 

seseorang akan dididik oleh keluarga untuk menjadi pribadi yang baik.” 

SAYA : “Bagaimana tingkat kedisiplinan mahasiswa manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata ? Apakah tinggi atau 

rendah ? Sertakan alasannya!” 

RESPONDEN : “Menurut saya masih rendah. Karena dari pengalaman saya 

pribadi, masih banyak teman-teman bahkan saya sendiri masih datang terlambat 

ke kelas. Biasanya saya dan mahasiswa menggunakan batas keterlambatan 15 

menit itu.” 

SAYA : “Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang melanggar aturan 

atau tata tertib di Fakultas ?” 

RESPONDEN  : “Menurut saya, bukan karena tidak pahamnya dengan peraturan 

tersebut, namun karena memang sengaja pribadi mereka ingin melakukan 

pelanggaran.”  

SAYA : “Seberapa sering anda melihat mahasiswa yang datang terlambat masuk 

ke kelas ?” 

RESPONDEN : “Saya sangat sering sekali melihat mahasiswa yang sering 

terlambat datang ke kelas. Dari delapan kelas yang saya ikuti mungkin ada tujuh 

kelas dimana ada mahasiswa yang terlambat.” 

SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang pernah datang terlambat 

saat ujian ?” 

RESPONDEN : “Pernah, bahkan teman saya sendiri ada yang terlambat kurang 

lebih 20 detik setelah bel terakhir dibunyikan, dan teman saya dengan terhormat 

dikeluarkan dari ruang ujian oleh pengawas.” 
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SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang cabut / meninggalkan 

kelas tanpa seijin atau sepengetahuan dosen ? Mengapa mahasiswa tersebut 

meninggalkan kelas tanpa seijin dosen ?” 

RESPONDEN : “Pernah, tapi tidak sering. Mungkin karena teman-teman bosan, 

mengantuk, malas mendengarkan dosen atau ada keperluan lain namun 

mahasiswa tidak berani ijin ke dosen.” 

SAYA : “Apakah sampai saat ini atau terakhir kali anda mengikuti kelas masih 

ada mahasiswa yang mengenakan kaos oblong atau sandal saat kuliah ? Menurut 

anda mengapa mahasiswa tersebut masih menggunakan kaos atau sandal ? 

Apakah karena tidak mengetahui peraturan yang ada atau sebenarnya sudah 

mengetahui namun tidak peduli ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya mahasiswa sudah mengetahui peraturannya. 

Namun mahasiswa tidak peduli karena merasa lebih nyaman mengenakan kaos 

dan sandal jepit saat kuliah.” 

SAYA : “Apakah masih ada mahasiswa yang melakukan titip absen di kelas ? 

Menurut anda apa alasan mereka melakukan hal tersebut ?” 

RESPONDEN : “Sering, karena mahasiswa malas datang ke kelas, absensinya 

sudah 3 kali kosong, keperluan atau alasan mendadak. Jadi mahasiswa terpaksa 

melakukan titip absen.” 

SAYA : “Pada saat kelas berlangsung, apakah semua mahasiswa memperhatikan 

dosen yang sedang menjelaskan materi ? jika tidak mengapa ?” 

RESPONDEN : “Tidak semua mahasiswa. Karena kadang ada mahasiswa yang 

tidur di kelas, bermain handphone, berbicara dengan teman. Karena mungkin 

mahasiswa merasa bosan dan tidak paham dengan pelajaran, jadi mahasiswa lebih 

memilih bermain sendiri.”  
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SAYA : “Apakah anda pernah melihat mahasiswa yang melakukan kerjasama 

atau meminjamkan peralatan ujian selama ujian ?  Jika ada bagaimana sikap / 

tindakan pengawas ujian atas tindakan tersebut ?” 

RESPONDEN : “Pernah, lumayan sering apalagi di mata kuliah yang sulit jadi 

masih pada contek-contekan. Namun jika pengawas yang memerhatikan biasanya 

langsung di tandai, namun saya jarang menemukan pengawas yang detail akan hal 

seperti ini. Jadi pengawasnya tidak ketat atau kurang memperhatikan, hanya 

sekedar menegur seperti jangan berisik.” 

SAYA : “Menurut anda apakah anda sendiri maupun mahasiswa lain mengetahui 

peraturan mengenai larangan merokok dan himbauan membuang sampah yang 

terdapat di area Fakultas ?” 

RESPONDEN : “Menyadari dan seharusnya sangat paham dengan peraturan 

tersebut. Karena dari awal sudah dipertegas saat PTMB selalu dipertegas bahwa 

tidak boleh merokok di dalam gedung dan sudah disediakan smooking hut  untuk 

tempat merokok.” 

SAYA : “Sampai saat ini apakah anda masih menemukan mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung ? Menurut anda mengapa masih ada mahasiswa yang 

merokok di dalam gedung meskipun ada peraturan tertulisnnya ?” 

RESPONDEN : “Pernah, saya dua kali menemukan mahasiswa merokok di dalam 

gedung justinus. Mungkin karena mahasiswa tidak peduli bukan tidak memahami 

peraturan di Fakultas.” 

SAYA : “Apakah anda juga masih melihat sampah yang berserakan di dalam 

kelas ataupun gedung ? Jika masih mengapa masih banyak sampah yang 

berserakan ?” 

RESPONDEN : “Sering, karena mungkin mahasiswa lupa atau memang malas 

membuang ke tempat sampah.” 
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SAYA : “Bagaimana peranan dosen atau lembaga pendidikan dalam menerapkan 

kedisiplinan pada mahasiswa ? Apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum 

? Apa saja yang sudah dilakukan oleh dosen untuk menerapkan kedisiplinan 

mahasiswa ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, dosen masih kurang  mengambil bagian dalam 

hal kedisiplinan. Karena masih ada dosen yang melanggar perjanjian dengan 

mahasiswa seperti ketika dosen menetapkan batas waktu keterlambatan 

mahasiswa adalah 15 menit, namun dosen masih ada yang datang terlambat 

bahkan hampir 30 menit.” 

SAYA : “Apakah semua dosen sudah menerapkan kedisiplinan pada mahasiswa 

baik di kelas maupun di luar kelas ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Menurut saya, masih kurang. Karena di dalam kelas masih ada 

dosen yang datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dan tidak 

memberikan kabar kepada mahasiswa atau  ketua kelas bahwa dosen tidak dapat 

hadir pada jam yang sudah ditentukan. Bahkan saya menemukan dosen yang 

merokok di dalam gedung Justinus, jadi pernah ada mahasiswa yang melakukan 

protes karena ada dosen yang merokok di area gedung Justinus.” 

SAYA : “Apakah semua dosen telah memberikan teladan kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Alasannya ?” 

RESPONDEN : “Masih kurang, beberapa mungkin dosen sudah menerapkan 

kedisiplinan seperti menggunakan batas waktu keterlambatan 15 menit 

semaksimal mungkin dan menerapkannya. Tapi beberapa juga masih sering 

terlambat, sehingga mahasiswa juga berangkat seenaknya sendiri, misal 15 menit 

belum masuk, 20 menit belum masuk sampai menunggu dosen datang baru 

mahasiswa akan masuk ke kelas.” 

SAYA : “Bagaimana hubungan antara dosen dengan mahasiswa di kelas maupun 

di luar kelas (Misalnya : saling menyapa saat bertemu, ijin ke kamar mandi, dan 

lainnya) ?” 
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RESPONDEN : “Menurut saya, hanya sebatas di dalam kelas saja. Karena masih 

banyak mahasiswa yang tidak menyapa dosen di luar kelas. Jadi hanya 

menganggap hubungan dengan dosen di dalam kelas saja, di luar kelas sudah 

seperti tidak saling mengenal. 
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Apa arti kedisiplinan ? 

 

 

Tatanan / cara untuk 

mengarahkan seseorang 

bertindak sesuai 

peraturan. 

 

Ada aturan, jadi 

disiplin itu menaati 

aturan tersebut. 

Tindakan untuk 

menaati suatu 

peraturan. 

Suatu sikap mental 

dari seseorang yang 

tercermin dari tingkah 

lakunya. 

Kondisi yang tercipta 

melalui proses ketertiban 

dan ketaatan. 

 

Apakah Kedisiplinan 

itu penting ? Jika iya, 

apa alasannya ? 

 

Penting, karena bisa 

membuat orang lebih 

baik lagi. 

Penting, agar semua 

pihak yang saling 

berelasi merasa 

nyaman dan damai. 

 

Penting, karena dengan 

kedisiplinan peraturan 

akan dijalankan dengan 

baik dan hidup dengan 

teratur. 

 

 

Penting, karena 

kedisiplinan dapat 

melatih kepribadian 

seseorang dan jika 

disiplin maka sesuatu 

yang dikerjakan akan 

selesai tepat waktu. 

Penting, karena bisa 

menciptakan perilaku 

seseorang yang lebih 

baik. 

Tabel Hasil Wawancara dengan 10 Mahasiswa Manajemen angkatan 2016 & 2017 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang mengenai tingkat kedisiplinan serta faktor yang 

mempengaruhi kedisiplinan  Mahasiswa Manajemen 
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Menurut anda apakah 

kedisiplinan dapat 

membentuk karakter 

seseorang yang baik ? 

Mengapa ? 

 

 

Ya, karena kedisiplinan 

merupakan sarana 

seseorang untuk 

melakukan sesuatu yang 

semestinya dan bertindak 

yang baik dalam etika, 

perilaku dan bersikap. 

 

Ya, karena disiplin 

merupakan sikap 

positif, jadi sesuatu 

dapat dikerjakan 

dengan teratur dan 

tepat waktu. 

Ya, karena orang akan 

terbiasa untuk hidup 

dan melakukan sesuatu 

dengan teratur sesuai 

dengan peraturan. 

Iya, karena 

kedisiplinan 

membentuk 

kepribadian seseorang 

untuk menghargai 

suatu keadaan. 

Iya tentu, karena dengan 

kedisiplinan bisa 

membuat seseorang 

menjadi lebih baik dari 

proses seseorang untuk 

menaati peraturan. 

 

Bagaimana 

kedisiplinan seseorang 

bisa terbentuk ? 

Apakah dari faktor diri 

sendiri atau pengaruh 

orang lain ? 

 

 

Terbentuk dari diri 

sendiri dan orang lain. 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

kedisiplinan mahasiswa : 

teladan dosen, cara 

mengajar dosen, 

keberanian dosen dalam 

menegur. 

 

Dari keluarga, diri 

sendiri dan lingkungan 

sekitarnya. 

Dari orang lain. Faktor-

faktor yang bisa 

mempengaruhi 

kedisiplinan yaitu 

hukuman atau 

punishment. 

 

Melalui diri sendiri 

dan orang lain. Faktor 

yang mempengaruhi 

kedisiplinan itu bisa 

dari faktor keluarga 

dan lingkungan yang 

kesehariannya banyak 

berinteraksi dengan 

seseorang. 

Dari diri sendiri dan 

orang lain. Yang paling 

utama adalah dari diri 

sendiri apakah ada 

kemauan untuk 

mendisiplinkan dirinya 

dengan menaati dan 

tertib dengan peraturan. 

  Jika dilihat dari  Masih rendah, karena Menurut saya lumayan 
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Bagaimana tingkat 

kedisiplinan 

mahasiswa 

manajemen ? Tinggi 

atau rendah ? Apa 

alasannya ? 

 

Rendah, karena masih 

banyak mahasiswa yang 

tidak disiplin di kelas 

ataupun di luar kelas. 

Mungkin karena dari 

latar belakang keluarga 

mahasiswa yang tidak 

memberikan perhatian 

akan kedisiplinan. 

 

lingkungan di dekat 

saya, rata-rata masih 

sedang jadi tidak tinggi 

ataupun rendah. Beban 

tugas yang diberikan 

pada mahasiswa masih 

dikerjakan. 

Rendah, karena 

sebagian mahasiswa 

belum menaati 

peraturan. Masih ada 

yang datang terlambat 

ke kelas dan ada yang 

melakukan titip absen, 

bahkan ada yang 

mengenakan kaos 

oblong saat kuliah. 

 

banyak mahasiswa 

yang tidak menghargai 

waktu dengan masih 

datang terlambat ke 

kelas. 

tinggi, karena setiap yang 

dilakukan mahasiswa 

sesuai dengan peraturan. 

 

Menurut anda 

mengapa masih ada 

mahasiswa yang 

melanggar aturan atau 

tata tertib di Fakultas ? 

 

 

Banyak faktor yang 

terjadi : latar belakang 

keluarga yang tidak 

memberikan perhatian, 

pergaulan dengan teman 

di kehidupan sehari-hari 

dan bimbingan selama 

kuliah. 

 

 

Tergantung dari 

pribadi, jika watak dan 

sikap sudah tidak 

disiplin, maka karakter 

pribadinya akan 

terbawa terus menerus 

pada lingkungan 

sekitarnya. 

 

Karena dosen tidak 

menegur mahasiswa 

yang tidak disiplin 

dalam cara berpakian di 

kampus. Jadi 

mahasiswa juga tidak 

peduli karena dosen 

juga tidak peduli. 

Karena mungkin 

mahasiswa merasa 

peraturan terlalu 

mengekang dan tidak 

penting bagi 

mahasiswa. 

 

Karena mahasiswa belum 

menyadari tugasnya 

sebagai mahasiswa. Hal 

ini bisa menular ke 

mahasiswa lain. Maka 

jika ada kesempatan, 

maka perlu peningkatan 

lagi untuk kesadaran 

mahasiswa akan 
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kedisiplinan. 

 

 

Seberapa sering anda 

melihat mahasiswa 

yang datang terlambat 

masuk ke kelas ? 

 

 

Beberapa kali saya 

melihat mahasiswa yang 

terlambat dan mendapat 

perlakuan dari dosen 

yang berbeda. 

 

Tidak begitu sering, 

tapi masih ada 1 

sampai 3 mahasiswa 

yang datang terlambat 

lebih dari batas waktu 

15 menit. 

Sangat sering, karena 

dari semester I-V saya 

pasti melihat 1 sampai 

2 mahasiswa yang 

terlambat. 

Sering sekali, setiap 

mata kuliah pasti ada 

mahasiswa yang 

terlambat. 

Tidak terlalu banyak, 

banyak mahasiswa yang 

datang lebih awal. 

 

Apakah anda pernah 

melihat mahasiswa 

yang pernah datang 

terlambat saat ujian ? 

 

 

Pernah, dan saya pernah 

menemukan pengawas 

yang mengijinkan 

mahasiswa yang 

terlambat untuk bisa 

mengikuti ujian. 

 

Dari saya kuliah 

semester I-VI saya 

pernah melihat 1 

sampai  mahasiswa 

yang terlambat saat 

ujian. 

Iya saya pernah melihat 

mahasiswa yang 

terlambat saat ujian. 

Iya, saya pernah 

melihat mahasiswa 

yang terlambat datang 

ujian. 

 

Ya saya pernah melihat. 

Mahasiswa yang 

terlambat akan melalui 

proses yang panjang 

dengan pelaksana ujian 

untuk memberikan alasan 

mengapa datang 

terlambat. 
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Apakah anda pernah 

melihat mahasiswa 

yang meninggalkan 

kelas tanpa seijin 

dosen ? Mengapa 

mahasiswa melakukan 

hal tersebut ? 

 

Pernah, karena 

mahasiswa merasa bosan 

dan malas dengan 

penjelasan dosen yang 

monoton dan saat 

mahasiswa tersebut 

keluar dosen yang 

bersangkutan tidak 

menegur sama sekali. 

 

 

Pernah lihat, karena 

materi yang diberikan 

oleh dosen 

membosankan atau 

kurang bermanfaat bagi 

mahasiswa tersebut. 

 

Saya belum pernah 

melihat. 

Pernah, karena 

mahasiswa saat itu 

merasa bosan dan 

sudah tanda tangan 

absen, kebetulan 

dosen juga sedang 

keluar kelas sehingga 

mahasiswa tersebut 

mengambil 

kesempatan untuk 

pergi. 

 

Ya saya pernah lihat. 

Alasannya karena dosen 

tidak datang tepat waktu, 

sehingga membuat 

mahasiswa tidak sabar 

dan memilih 

meninggalkan kelas. 

 

Apakah sampai saat 

ini masih ada 

mahasiswa yang 

mengenakan kaos 

oblong atau sandal 

jepit saat kuliah ? 

Mengapa ? 

 

 

Pernah, karena 

mahasiswa tersebut tidak 

peduli dengan peraturan 

meskipun mengetahui 

peraturan yang ada. 

Mahasiswa merasa gerah 

jika menggunakan 

kemeja dan lebih nyaman 

 

Saya masih melihat 

mahasiswa yang 

mengenakan kaos 

oblong dan ditutupi 

dengan jaket. Karena 

ada dosen yang tidak 

mempersalahkan 

mahasiswa yang 

 

Saya masih 

menemukan mahasiswa 

yang berani 

mengenakan kaos 

oblong saat kuliah. 

Karena dosen tidak 

peduli dan tidak 

menegur. 

 

Untuk kaos oblong, 

saya masih sering 

melihat. Namun untuk 

sandal jepit saya 

jarang melihat. 

Menurut saya 

mahasiswa 

mengetahui peraturan 

 

Untuk akhir-akhir ini 

saya belum pernah 

melihat lagi. Namun dulu 

saya pernah melihat 

mahasiswa yang 

mengenakan kaos oblong 

karena mahasiswa berani 

dan tidak peduli dengan 
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mengenakan kaos. Selain 

itu dosen juga tidak 

menegur sehingga 

mahasiswa juga tidak 

peduli.  Untuk sandal 

saya jarang menemukan. 

 

mengenakan kaos 

oblong, namun ada 

juga dosen yang 

memiliki aturan harus 

mengenakan kemeja. 

tersebut namun tidak 

peduli. 

lingkungan. 

 

Apakah masih ada 

mahasiswa yang 

melakukan titip absen 

di kelas ? Mengapa ? 

 

 

Iya, alasannya karena 

mahasiswa sudah malas 

dengan pelajaran karena 

tidak paham dengan 

materi, dan juga karena 

alasan mendesak 

sehingga mahasiswa 

melakukan titip absen. 

 

Masih ada yang titip 

absen, karena cara 

mengajar dosen yang 

membosankan dan 

menurut beberapa 

mahasiswa pelajaran 

yang diberikan tidak 

penting. 

Masih sering terjadi, 

karena mahasiswa 

malas mengikuti kuliah 

dan tidak menyukai 

dosen yang akan 

mengajar. 

Iya masih ada. Karena 

mahasiswa ingin 

meninggalkan kelas 

namun tetap ingin 

absen agar absen tidak 

kosong dan tidak 

mempengaruhi nilai 

ujian. 

Iya, masih banyak. 

Karena mahasiswa 

merasa malas dan tidak 

menyukai pelajaran dari 

dosen. 

 

Pada saat kelas 

berlangsung, apakah 

semua mahasiswa 

 

50/50, karena ada 

beberapa mahasiswa 

yang masih 

 

Tidak semua 

mahasiswa 

mendengarkan dosen, 

 

Ada beberapa kelas 

dimana mahasiswa 

tidak memperhatikan. 

 

Banyak mahasiswa 

yang tidak 

mendengarkan dosen 

 

Ya, banyak mahasiswa 

yang lebih memilih 

bermain handphone dan 
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memperhatikan dosen 

yang sedang 

menjelaskan materi ? 

 

mendengarkan, ada juga 

yang tidak 

mendengarkan. 

Alasannya karena 

mahasiswa bosan, dosen 

yang monoton, tidak 

bersemangat mengikuti 

kuliah, dan mahasiswa 

tidak paham dengan 

materi. 

 

alasannya kembali lagi 

bagaimana cara dosen 

mengajar atau mungkin 

karena memang watak 

mahasiswa yang sudah 

tidak ada minat untuk 

mengikuti kuliah. 

Alasannya karena 

dosen tidak peduli, jadi 

mahasiswa mau 

mendengarkan atau 

tidak dosen tetap tidak 

memperhatikan. Selain 

itu mahasiswa juga 

merasa bosan karena 

cara mengajar dosen. 

saat menjelaskan 

karena mahasiswa 

merasa bosan sehingga 

lebih tertarik untuk 

berbicara dengan 

temannya dan bermain 

handphone. 

berbicara dengan teman 

lain. 

 

Apakah anda pernah 

melihat mahasiswa 

yang melakukan kerja 

sama atau 

meminjamkan 

peralatan ujian ? 

Bagaimana sikap 

pengawas atas 

tindakan tersebut ? 

 

Saya pernah melihat, ini 

kembali pada kecerdikan 

mahasiswa dalam 

mencari kelalaian 

pengawas ujian. Jika 

pengawas mengetahui, 

namun masih belum 

tegas dalam memberikan 

sanksi pada mahasiswa 

 

Saya pernah melihat, 

salah satunya adalah 

saling tukar menukar 

jawaban dan sering 

meminjamkan 

peralatan tulis. Karena 

pengawas tidak 

memperhatikan, jadi 

mahasiswa bebas 

 

Iya saya pernah 

melihat. Tindakan 

pengawas yaitu 

memberikan 3 kali 

peringatan, jika sudah 

peringatan ketiga, maka 

mahasiswa yang 

melakukan kecurangan 

akan dikeluarkan. 

 

Iya masih ada. 

Biasanya pengawas 

akan menegur dengan 

keras, dengan 

mengambil lembar 

ujian dan 

mengeluarkan 

mahasiswa dari ruang 

ujian. 

Jika peminjaman alat 

tulis, menurut 

pengalaman saya, saya 

belum pernah 

menemukan hal ini. 
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 yang melakukan 

kecurangan. 

 

dalam melakukan kerja 

sama selama ujian. 

 

Menurut anda, apakah 

anda sendiri maupun 

mahasiswa lain 

mengetahui peraturan 

mengenai larangan 

merokok dan 

himbauan membuang 

sampah yang terdapat 

di area fakultas ? 

 

 

Saya mengetahui adanya 

larangan merokok dan 

himbauan untuk 

membuang sampah, 

namun nyatanya masih 

ada mahasiswa yang 

tidak menaati peraturan 

tersebut. 

Iya saya mengetahui 

peraturan tersebut. 

Iya saya mengetahui 

peraturan tersebut. 
Ya saya mengetahui. Ya mengetahui. 

 

Sampai saat ini, 

apakah anda masih 

menemukan 

mahasiswa yang 

merokok di dalam 

gedung ? Mengapa ? 

Iya, mungkin karena 

mahasiswa sudah 

nyaman dengan tempat 

mahasiswa tersebut 

merokok. 

 

Saya masih melihat 

mahasiswa yang 

merokok di area 

koperasi mahasiswa, 

karena mungkin 

peraturan yang kurang 

Saya tidak pernah 

melihat mahasiswa 

merokok di dalam 

gedung. 

 

Ya masih ada. Karena 

mahasiswa merasa 

peraturan tersebut 

tidak penting dan 

terlalu mengekang. 

Jadi mahasiswa masih 

 

Saya tidak pernah 

melihat mahasiswa yang 

merokok di dalam 

gedung. Jika adapun 

berarti itu adalah 

ketidaksadaran dari 
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 tegas, sifat mahasiswa 

yang tidak bisa 

dibenarkan dan 

menular karena 

kebiasaan dari kakak 

tingkat. 

bersikap semaunya 

sendiri. 

mahasiswa tersebut 

akibat sikap pasif 

mahasiswa dan hanya 

ingin memuaskan diri 

sendiri. 

 

Apakah anda juga 

masih melihat sampah 

yang berserakan di 

dalam kelas atau 

gedung ? Mengapa ? 

 

 

 

 

 

 

 

Sampai saat ini saya 

masih melihat sampah di 

lantai 5, 2 dan belakang 

koperasi mahasiswa. 

 

Saya masih melihat 

sampah berserakan di 

dalam kelas. Karena 

rasa peduli mahasiswa 

terhadap sampah masih 

rendah, karena rasa 

malas juga dan merasa 

bukan tanggung 

jawabnya apabila 

sampah itu bukan 

miliknya. 

 

Ya saya masih melihat 

sampah di dalam 

gedung terutama di 

dalam kelas. Karena 

mahasiswa masih tidak 

peduli akan pentingnya 

membuang sampah 

pada tempatnya. 

 

Iya masih, karena 

sebagian besar 

mahasiswa setelah 

makan bungkus atau 

sisanya tidak dibuang 

dan mahasiswa tidak 

peduli dengan 

lingkungan sekitarnya. 

Menurut saya sudah 

sedikit sampah yang 

terlihat atau berserakan 

di kelas atau di gedung 

justinus. 

 

Bagaimana peranan 

 

Ada yang sudah dan ada 

 

Peranan dosen sudah di 

 

Ya sudah, yaitu dosen 

 

Peranan dari dosen 

 

Peranan dari dosen 
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dosen dalam 

menerapkan 

kedisiplinan pada 

mahasiswa ? Apa saja 

yang sudah dilakukan 

oleh dosen ? 

 

yang belum. Dosen 

hanya bisa berkata 

namun tidak ada 

pendeketan interpersonal 

dengan mahasiswa.  Saya 

pernah melihat salah satu 

dosen yang tidak 

membersihkan bekas 

makanannya dan hanya 

meninggalkannya. 

 

terapkan. Rata-rata 

dosen sudah menggaris 

bawahi aturan seperti 

batas waktu 

keterlambatan 15 

menit, pemakaian baju 

saat kuliah, sepatu yang 

sopan, rok yang tidak 

terlalu pendek, dan 

selalu mengingatkan 

mahasiswa untuk 

membuang sampah 

pada tempatnya. 

 

memberikan batas 

waktu keterlambatan 

15 menit, jika 

mahasiswa terlambat 

dosen memperbolehkan 

mahasiswa untuk 

masuk kelas namun 

tidak boleh absen. 

Selain itu saya juga 

mendapatkan dosen 

yang memperhatikan 

dan selalu 

mengingatkan 

mahasiswanya untuk 

mengenakan baju 

berkerah dan sepatu 

tertutup. 

 

adalah untuk 

membimbing Iya 

sudah, contohnya 

menerapkan batas 

keterlambatan 

maksimal 15 menit, 

dan tidak 

memperbolehkan 

mengenakan kaos 

oblong maupun sandal 

jepit. Apabila 

mahasiswa melanggar 

maka akan mendapat 

hukuman yang tegas, 

dan hal ini membuat 

mahasiswa menjadi 

takut. 

 

 

adalah membimbing 

mahasiswa supaya bisa 

menjadi pribadi yang 

lebih disiplin lagi. 

 

Apakah semua dosen 

 

Ada beberapa dosen yang 

 

Tidak semua dosen, 

 

Menurut saya, belum 

 

Untuk di dalam kelas 

 

Ada beberapa dosen yang 
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sudah menerapkan 

kedisiplinan pada 

mahasiswa baik di 

kelas maupun di luar 

kelas ? Alasannya ? 

 

masih tidak peduli. 

Namun ada juga yang 

sudah menerapkan 

misalnya dengan 

membuang sampah pada 

tempatnya. Jadi jangan 

disalahkan apabila masih 

ada mahasiswa yang 

peduli dan tidak peduli. 

 

namun rata-rata sudah 

menerapkan. Misalnya 

dimulai dari cara 

berpakaian, membuang 

sampah, masuk ke 

kelas tidak boleh 

terlambat lebih dari 15 

menit. 

semua dosen. Karena 

masih ada dosen yang 

tidak peduli dengan hal 

kecil seperti cara 

berpakaian mahasiswa 

yang salah. 

dosen sudah 

menerapkan dengan 

baik. Namun untuk di 

luar kelas belum 

diterapkan dengan 

baik karena masih 

banyak mahasiswa 

yang merokok dan 

membuang sampah 

sembarangan. 

tidak menerapkan 

kedisiplinan sesuai 

dengan peraturan yang 

ada. Karena masih ada 

dosen yang datang 

terlambat ke kelas. 

 

Apakah semua dosen 

telah memberikan 

teladan kedisiplinan 

pada mahasiswa ? 

Alasannya ? 

 

 

Masing setengah-

setengah, 

mengeksekusinya masih 

tidak sesuai dengan 

ekspetasi. Sudah ada 

dosen yang memberikan 

teladan seperti datang 

tepat waktu, 

menggunakan baju 

berkerah, peduli, selalu 

Tidak semua dosen. 

Masih ada dosen yang 

masuk terlambat lebih 

dari 15 menit (dari jam 

yang sudah ditetapkan) 

sehingga membuat 

mahasiswa menunggu 

tanpa ada kabar. 

Belum semua dosen, 

karena masih ada dosen 

yang seringkali datang 

terlambat masuk ke 

kelas untuk mengajar 

melebihi batas waktu 

keterlambatan. 

Menurut saya masih 

ada dosen yang belum 

memberikan teladan, 

karena masih ada 

dosen yang datang 

terlambat sampai 15, 

20 bahkan 30 menit 

kemudian. 

 

Sudah, menurut saya ada 

dosen yang sangat taat 

terhadap peraturan 

dimana dosen selalu 

datang lebih awal untuk 

mengajar, sehingga 

mahasiswa juga akan 

datang lebih awal. Ada 

juga mahasiswa yang 

membuang sampah pada 
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bersemangat dan selalu 

mengawasi absensi 

mahasiswa. Namun 

masih ada juga dosen 

yang tidak peduli. 

 

tempatnya karena melihat 

dosen juga membuang 

sampah pada tempatnya. 

 

Bagaimana hubungan 

antara dosen dengan 

mahasiswa di kelas 

maupun di luar kelas ? 

 

 

Sebenarnya sebagian 

mahasiswa sudah berelasi 

dengan baik ke dosen. 

Namun masih ada dosen 

yang tidak mau didekati 

atau berelasi dengan 

mahasiswa. 

 

 

Relatif masih sopan. 

Bila berpas-pasan di 

tangga atau di area 

fakultas mahasiswa 

masih menyapa dan 

mengucapkan salam ke 

dosen. Tapi ada juga 

dosen yang tidak mau 

didekati atau disapa. 

 

Ada banyak kasusnya, 

ada dosen yang cuek 

ketika disapa oleh 

mahasiswa, namun ada 

juga dosen yang 

terbuka dan menyapa 

balik. 

Menurut saya masih 

banyak mahasiswa 

pasif, jika bertemu 

dosen mahasiswa akan 

menghindar. Namun 

juga ada mahasiswa 

yang aktif dimana mau 

berbincang dan 

menyapa dosen. 

Menurut saya sudah 

cukup baik. Saya 

biasanya juga sering 

menyapa dosen di luar 

kelas untuk 

mengucapkan salam dan 

bercakap-cakap dengan 

dosen yang saya kenal 

dengan baik. 
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R6 R7 R8 R9 R10 K 

 

Suatu sikap mental yang 

tercermin dalam 

perbuatan dan tingkah 

laku yang dilakukan oleh 

perorangan atau 

kelompok yang 

ditunjukan dengan 

mematuhi peraturan, 

etika dan norma. 

 

Kepatuhan seseorang 

terhadap tata tertib, 

waktu dan tanggung 

jawab yang diberikan. 

Suatu sikap dari 

individu yang berkaitan 

dengan ketepatan 

waktu dan tanggung 

jawab. 

 Suatu tindakan yang 

dilakukan oleh 

seseorang terhadap 

suatu aturan tertentu 

yang telah ditetapkan. 

Kedisiplinan adalah 

sikap untuk taat dan 

mematuhi peraturan 

yang ada. 

 

Kedisiplinan adalah 

suatu sikap atau 

tindakan seseorang 

untuk mematuhi 

peraturan dan tata tertib 

yang berlaku untuk 

kehidupan yang lebih 

teratur dan melakukan 

tanggung jawab dengan 

terstruktur dan lancar. 

 

 

Penting karena 

kedisiplinan merupakan 

cerminan dalam diri 

seseorang, jika disiplin 

kita buruk makan 

masyarakat akan 

memandang buruk juga.  

 

Penting, karena dengan 

disiplin maka orang 

akan dipandang baik 

oleh orang lain dan 

melatih seseorang 

untuk lebih 

bertanggung jawab dan 

 

Penting, karena dengan 

kedisiplinan akan 

membentuk karakter 

disiplin itu sendiri 

dalam pribadi 

seseorang. 

 

 

Penting karena seperti 

yang saya jelaskan tadi 

bahwa disiplin itu 

dimana kita mentaatti 

peraturan jadi kita bisa 

mentaati peraturan dan 

tidak semena-mena. 

 

Penting karena dalam 

berorganisasi seseorang 

wajib mengikuti 

peraturan dan ketentuan 

yang ada. 

 

Kedisiplinan sangat 

penting karena dengan 

disiplin dapat 

membentuk perilaku 

seseorang yang baik 

karena mematuhi 

peraturan yang ada, 



313 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

mengerjakan tugas 

dengan cepat dan 

selesai tepat waktu. 

hidup teratur dan 

bertanggung jawab 

sehingga pihak yang 

saling berelasi akan 

merasa nyaman dan 

memandang baik orang 

tersebut. 

 

 

Ya tentu sangat jelas. 

Karena dengan 

kedisiplinan berarti 

seseorang telah patuh dan 

mengikuti norma yang 

berlaku sehingga bisa 

diterima dengan baik 

oleh masyarakat. 

 

Iya, benar. Karena 

dengan kedisiplinan 

seseorang bisa 

bertanggung jawab 

dengan apa yang 

dibebankan. 

 

Menurut saya iya, 

karena seseorang akan 

lebih bertanggung 

jawab terhadap setiap 

tugas yang diberikan 

dan menyelesaikannya 

secara tepat waktu dan 

juga menghargai 

waktu. 

 

Menurut saya 

kedisiplinan dapat 

membentuk karakter 

seseorang menjadi 

lebih baik karena 

dengan disiplin kita 

tahu apa yang harus 

kita kerjakan dan kita 

taati. 

 

Kedisiplinan dapat 

membentuk karakter 

seseorang menjadi lebih 

baik karena jika 

dibiasakan untuk 

disiplin maka seseorang 

bisa memiliki nilai 

tambah dalam 

berorganisasi. 

 

Kedisiplinan dapat 

membentuk karakter 

seseorang lebih baik 

karena seseorang akan 

bertanggung jawab 

dengan tugas yang 

diberikan / dikerjakan, 

mengetahui apa yang 

harus dilakukan dan 

ditaati, dan mengerjakan 

sesuatu dengan teratur 

dan tepat waktu. 



314 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Dari diri sendiri dan 

orang lain. Karena dalam 

diri sendiri sudah 

memiliki pondasi 

kepercayaan diri dan 

watak. Faktor dari luar 

yaitu memberikan 

hukuman sosial bagi 

seseorang yang 

melanggar peraturan. 

Faktor lainnya seperti 

keluarga, pekerjaan, 

lingkungan, sosial dan 

agama. 

 

 

Kedisiplinan itu 

dimulai dari keluarga. 

Jika dididik dengan  

benar maka tidak akan 

mudah terpengaruh 

oleh orang lain yang 

tidak disiplin. Selain 

keluarga faktor-faktor 

lain yang 

mempengaruhi adalah 

teman, lingkungan, dan 

orang lain yang ditemui 

di sekitarnya. 

 

Bisa dari sendiri dan 

orang lain. Untuk dari 

diri sendiri biasanya 

karena seseorang 

menyadari bahwa 

kedisiplinan itu suatu 

hal penting dan baik 

bagi dirinya. Jika dari 

orang lain, mungkin dia 

menjadikan orang lain 

yang menerapkan 

kedisiplinan sebagai 

panutan untuk 

diteladani, sehingga 

akan termotivasi dari 

orang lain dan bisa 

bersikap atau 

menerapkan 

kedisiplinan dalam 

hidupnya. 

 

Bisa dari internal 

maupun eksternal. 

Faktor internal itu 

berasal dari kemauan 

dalam diri kita untuk 

mau berubah diri kita 

menjadi lebih disiplin 

lagi. Untuk faktor 

eksternal mungkin 

dengan adanya 

peraturan yang bisa 

membuat kita lebih 

disiplin lagi. 

Terbentuk dari diri 

sendiri dan orang lain. 

Tapi yang paling 

penting adalah dari 

orang lain. Karena 

biasanya sejak kecil 

seseorang akan dididik 

oleh keluarga untuk 

menjadi pribadi yang 

baik. 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

kedisiplinan bisa dari 

diri sendiri dan orang 

lain. Faktor dari diri 

sendiri yaitu dengan 

adanya kemauan atau 

kesadaran diri akan 

pentingnya kedisiplinan 

bagi kehidupan sehari-

hari. Sedangkan faktor 

dari orang lain / 

eksternal biasanya dari 

latar belakang keluarga, 

pergaulan dengan orang 

lain, serta faktor lain 

seperti hukuman, 

teladan dari orang lain, 

keberanian untuk 

bertindak, dan perhatian 
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 dari orang lain. 

 

Rendah, karena setiap di 

kelas masih ada 

peraturan yang dilanggar 

oleh mahasiswa. 

 

 

Cukup disiplin. Bisa 

dilihat dari mahasiswa 

yang jarang terlambat. 

Namun di sisi lain 

masih banyak yang 

belum disiplin dalam 

hal membuang sampah. 

Masih banyak sampah 

yang berserakan di 

dalam kelas. 

 

Menurut saya masih 

tergolong rendah, 

karena masih ada 

mahasiswa yang datang 

kuliah tidak tepat 

waktu atau terlambat 

lebih dari waktu 

toleransi 15 menit yang 

telah ditetapkan, tidak 

disiplin dalam hal 

berpakaian, dan tidak 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu. 

 

 

Masih sangat rendah. 

Misalnya mahasiswa 

masih sering datang 

terlambat dan 

melanggar aturan 

dengan melakukan titip 

absen. Hal-hal ini 

masih sering dilakukan 

oleh mahasiswa 

manajemen Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. 

Menurut saya masih 

rendah. Karena dari 

pengalaman saya 

pribadi, masih banyak 

teman-teman bahkan 

saya sendiri masih 

datang terlambat ke 

kelas. 

 

Tingkat kedisiplinan 

mahasiswa manajemen 

masih rendah, karena 

masih ada pelanggaran 

yang dilakukan 

mahasiswa seperti 

datang terlambat, 

mengenakan kaos 

oblong, melakukan titip 

absen, dan tidak 

mengumpulkan tugas 

tepat waktu. 

 

Sebenarnya mahasiswa 

sudah mengetahui 

peraturan, namun 

mahasiswa masih 

 

Karena sudah menjadi 

kebiasaan buruk 

mahasiswa tersebut. 

 

Karena pribadi 

mahasiswa tersebut 

masih belum 

menyadari atau tingkat 

 

Karena ada beberapa 

dosen yang tidak 

memberikan sanksi 

yang tegas atau tidak 

Menurut saya, bukan 

karena tidak pahamnya 

dengan peraturan 

tersebut, namun karena 

memang sengaja pribadi 

 

Alasan mengapa masih 

ada mahasiswa yang 

melanggar peraturan 

karena peraturan terlalu 
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melanggar karena 

mahasiswa merasa 

peraturan terlalu 

mengekang sehingga 

mahasiswa merasa tidak 

bebas. Selain itu juga 

karena rasa kecemburuan 

dengan fakultas lain.  

 

kesadaran terhadap 

kedisiplinan masih 

rendah, sehingga 

mahasiswa masih 

menyepelekan aturan 

yang ada di fakutas. 

adanya sanksi yang 

tegas dan tidak ada 

kesadaran dalam diri 

mahasiswa jadi 

menganggap hal itu 

main-main karena tidak 

ada sikap disiplin 

dalam diri mahasiswa. 

mereka ingin melakukan 

pelanggaran. 

 

mengekang bagi 

mahasiswa, tingkat 

kesadaran mahasiswa 

masih rendah, tidak 

adanya hukuman dan 

teguran yang tegas, dan 

watak/kebiasaan buruk 

mahasiswa yang belum 

hilang.  

 

 

Masih banyak sekali 

mahasiswa yang 

terlambat di setiap kelas 

yang saya ikuti. Dan itu 

sering terjadi dan 

terulang-rulang. 

 

 

Tidak cukup sering. 

Biasanya yang sering 

terjadi pada saat akhir-

akhir pertemuan kuliah, 

banyak sekali 

mahasiswa yang 

terlambat karena bosan 

dan malas untuk 

mengikuti kuliah 

tersebut. 

 

Hampir setiap saat saya 

mengikuti kuliah, 

walaupun hanya 1-2 

orang saya masih 

menemukan mahasiswa 

yang terlambat. 

 

Saya sangat sering 

sekali menjumpai 

mahasiswa yang sering 

terlambat datang ke 

kelas. Walaupun sudah 

diberikan konsekuensi 

waktu 15 menit namun 

masih banyak 

mahasiswa yang datang 

terlambat. 

 

Saya sangat sering 

sekali melihat 

mahasiswa yang sering 

terlambat datang ke 

kelas. Dari delapan 

kelas yang saya ikuti 

mungkin ada tujuh kelas 

dimana ada mahasiswa 

yang terlambat. 

 

Mayoritas mahasiswa 

manajemen mengatakan 

bahwa masih banyak 

mahasiswa atau sering 

terjadi mahasiswa yang 

datang terlambat ke 

kelas.  
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Pernah beberapa kali 

terjadi mahasiswa yang 

terlambat saat ujian. Ada 

yang terlambat karena 

alasan hujan, sakit, lupa 

bahwa ada ujian bahkan 

ada yang terlambat 

karena kesiangan.  

 

 

Pernah, beberapa kali 

saya mendapati 

mahasiswa yang 

terlambat saat ujian. 

Pengawas biasanya 

tidak mengijinkan 

mahasiswa tersebut 

untuk mengikuti ujian 

walaupun memberikan 

alasan yang bermacam-

macam. 

 

Pernah saat ujian ada 

mahasiswa yang datang 

terlambat. 

 

Saya pernah melihat 

mahasiswa yang datang 

terlambat saat ujian dan 

terlambatnya cukup 

lama hampir setengah 

jam setelah tanda ujian 

dibunyikan dan 

akhirnya mahasiswa 

tersebut tidak 

diperbolehkan 

mengikuti ujian. 

 

Pernah, bahkan teman 

saya sendiri ada yang 

terlambat kurang lebih 

20 detik setelah bel 

terakhir dibunyikan, dan 

teman saya dikeluarkan 

dari ruang ujian oleh 

pengawas. 

 

 

Berdasarkan pendapat 

dari 10 mahasiswa 

manajemen, masih 

didapati mahasiswa 

yang terlambat datang 

saat ujian. Dengan 

alasan lupa dengan 

jadwal ujian, bangun 

kesiangan, sakit, dan 

faktor cuaca. Namun 

tindakan pengawas 

masih berbeda satu sama 

lain. Ada yang sudah 

tegas namun ada juga 

yang masih 

memperbolehkan untuk 

mengikuti ujian 

walaupun sudah 

terlambat lebih dari 
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batas waktu 

keterlambatan. 

 

 

Untuk kasus ini jarang 

terjadi. Namun pernah 

terjadi di salah satu kelas 

dimana dosen 

meninggalkan kelas 

untuk rapat dan 

mahasiswa merasa bosan 

dan tidak ada tugas di 

kelas, sehingga 

mahasiswa meninggalkan 

kelas. 

 

 

 

Saya pernah melihat 

mahasiswa yang cabut 

saat kuliah. Karena 

mahasiswa sudah bosan 

dengan materi dan 

memilih untuk 

meninggalkan kelas. 

 

Untuk sampai saat ini 

saya belum 

menemukan di kelas 

saya. Tetapi kadang 

saya menemukan 

mahasiswa yang pergi 

ke toilet tanpa seijin 

dosen atau keluar 

secara diam-diam. 

Kemudian ada juga 

mahasiswa yang tidak 

jujur, dimana ada 

mahasiswa yang ijin 

untuk ke kemar mandi 

tetapi ternyata 

mahasiswa tersebut 

melakukan tindakan 

 

Saya pernah 

menjumpai mahasiswa 

yang pergi 

meninggalkan kelas, 

biasanya yang saya 

jumpai mahasiswa 

bekerja sama dengan 

mahasiswa lain untuk 

membantu 

mengeluarkan tas atau 

ijin ke kamar kecil lalu 

pergi. Alasannya 

karena mahasiswa 

merasa bosan di kelas 

dan memang sudah 

tidak niat dengan 

kelasnnya kemudian 

 

Pernah, tapi tidak sering. 

Mungkin karena teman-

teman bosan, 

mengantuk, malas 

mendengarkan dosen 

atau ada keperluan lain 

namun mahasiswa tidak 

berani ijin ke dosen. 

 

Berdasarkan pendapat 

10 mahasiswa, 

mayoritas mengatakan 

bahwa masih ada 

mahasiswa yang 

meninggalkan kelas 

tanpa 

seijin/sepengetahuan 

dosen dengan cara yang 

beragam, karena 

mahasiswa merasa 

bosan di kelas, tidak 

paham dengan materi 

yang disampaikan, 

dosen tidak datang tepat 

waktu, dosen tidak 

menegur dan cara 
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bolos pada saat jam 

kuliah. 

 

mahasiswa tersebut 

meninggalkan  kelas / 

cabut. 

 

mengajar dosen yang 

monoton. 

 

Saya masih sering 

melihat mahasiswa yang 

mengenakan kaos oblong 

dan sandal jepit saat 

kuliah. Karena 

mahasiswa lebih memilih 

kenyamanan maka 

mahasiswa tidak 

mempedulikan peraturan 

yang ada. 

 

Pernah, saya pernah 

melihat teman saya 

mengenakan kaos saat 

kuliah. Sebenarnya 

mahasiswa sudah 

mengetahui peraturan 

tersebut. 

 

Saya masih 

menemukan mahasiswa 

yang kuliah 

mengenakan kaos 

oblong dan sandal jepit. 

Menurut saya itu 

seluruh mahasiswa 

mengetahui aturannya. 

Namun mahasiswa 

menunjukan sikap 

ketidakpedulian 

terhadap peraturan 

yang sudah dibuat. 

 

 

Saya masih sering 

menemukan mahasiswa 

yang menggunakan 

kaos oblong. 

Sebenarnya mahasiswa 

sudah mengetahui 

peraturan tersebut, 

namun karena mereka 

merasa lebih nyaman 

maka dari itu 

mahasiswa lebih 

memilih menggunakan 

kaos. 

 

Menurut saya 

mahasiswa sudah 

mengetahui 

peraturannya. Namun 

mahasiswa tidak peduli 

karena merasa lebih 

nyaman mengenakan 

kaos dan sandal jepit 

saat kuliah.. 

 

Masih ditemukan 

mahasiswa yang 

mengenakan kaos 

oblong saat kuliah. 

Sebenarnya mahasiswa 

mengetahui peraturan 

mengenai cara 

berpakaian saat kuliah, 

namun karena alasan 

kenyamanan, dosen 

yang tidak 

memperhatikan/menegu

r, sikap tidak peduli 

mahasiswa sehingga 

masih banyak 

mahasiswa tidak peduli 
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dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

 

Masih banyak sekali 

mahasiswa yang 

melakukan titip absen. 

Alasannya beragam 

karena sakit, keperluan 

keluarga, bangun 

kesiangan, dan karena 

memang malas dan tidak 

ingin mengikuti kelas 

tersebut. 

 

 

Jika masalah titip absen 

saya sering melihat. 

Karena mahasiswa 

malas masuk, malas 

dengan pelajaran dosen 

sehingga mahasiswa 

lebih memilih untuk 

titip absen. 

 

Untuk titip absen saya 

masih menemukan, 

alasannya biasanya 

karena mahasiswa tidak 

bisa hadir atau juga 

karena mahasiswa 

terlambat datang ke 

kuliah tersebut. 

 

Masih ada mahasiswa 

yang melakukan titip 

absen, alasannya 

biasanya karena 

mahasiswa malas atau 

tidak ada niat untuk 

kuliah atau biasanya 

karena dosen yang 

mengajar tidak enak 

bagi mahasiswa 

tersebut. 

Sering, karena 

mahasiswa malas datang 

ke kelas, absensinya 

sudah 3 kali kosong, 

keperluan atau alasan 

mendadak. 

 

Mayoritas mahasiswa 

manajemen masih 

melakukan titip absen. 

Berbagai alasan 

mengapa mahasiswa 

melakukan titip absen 

karena malas mengikuti 

kuliah, terlambat datang, 

tidak senang dengan 

dosen yang akan 

mengajar, alasan 

mendesak yang 

menyebabkan 

mahasiswa harus 

melakukan titip absen. 
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Biasanya mahasiswa 

yang duduk di belakang 

banyak sekali yang tidak 

memperhatikan dosen. 

Karena mahasiswa 

bosan, dosen tidak ada 

interaksi dengan 

mahasiswa, dan tidak ada 

niat atau minat 

mahasiswa untuk 

mengikuti kelas. Namun 

mahasiswa yang duduk 

di depan biasanya 

memperhatikan dosen. 

 

Di awal kuliah masih 

memperhatikan. 

Namun di akhir-akhir 

sudah mulai banyak 

mahasiswa yang tidak 

memperhatikan karena 

sudah bosan kemudian 

bermain handphone 

atau berbicara dengan 

teman lain agar tidak 

bosan. 

Tidak semua 

mahasiswa 

memperhatikan apa 

yang dijelaskan oleh 

dosen. Karena sudah 

tidak fokus belajar, 

bercerita dengan teman 

disekitarnya, merasa 

bosan dan karena tidak 

mengerti dengan materi 

yang disampaikan. 

. 

Sebenarnya ketika 

kelas berlangsung, 

mahasiswa 

memperhatikan dosen 

ketika dosen yang 

mengajar inovatif 

dalam menjelaskan 

bahkan mahasiswa 

akan aktif di kelas. 

Namun sebaliknya jika 

dosen monoton dalam 

menjelaskan materi 

maka mahasiswa tidak 

akan memperhatikan 

dosen tersebut. 

 

Tidak semua 

mahasiswa. Karena 

kadang ada mahasiswa 

yang tidur di kelas, 

bermain handphone, 

berbicara dengan teman. 

Karena mungkin 

mahasiswa merasa 

bosan dan tidak paham 

dengan pelajaran, jadi 

mahasiswa lebih 

memilih bermain 

sendiri. 

Berdasarkan hasil 

wawancara dengan 10 

mahasiswa, mayoritas 

mengatakan bahwa 

masih ada beberapa 

mahasiswa yang tidak 

memperhatikan dosen 

yang menjelaskan 

materi. Karena 

mahasiswa sudah bosan 

karena dosen yang 

monoton, tidak fokus 

belajar, tidak paham 

dengan materi kuliah, 

dan dosen juga tidak 

peduli dengan 

mahasiswa yang tidak 

memperhatikan, 

sehingga masih banyak 

mahasiswa yang 

bermain handphone, 
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berbicara sendiri saat 

kelas sedang 

berlangsung. 

 

 

Menurut pengalaman 

saya, masih banyak 

pengawas yang 

memberikan kebebasan 

mahasiswa untuk 

melakukan kerja sama 

saat ujian. Namun ada 

juga pengawas yang ketat 

dalam mengawasi. 

 

 

Saya pernah melihat 

kecurangan selama 

ujian. Jika pengawas 

tegas maka akan 

langsung 

ditindaklanjuti dengan 

memberikan nilai nol. 

Namun apabila tidak 

ketahuan maka 

mahasiswa tidak 

merasa terusik dan 

akan berusaha untuk 

mendapat nilai yang 

bagus dengan 

menyontek. 

 

 

Saya pernah melihat 

ada teman atau 

mahasiswa yang 

melakukan kecurangan 

saat ujian dengan 

meminjamkan catatan 

atau juga peralatan 

yang dibutuhkan saat 

ujian seperti kalkulator. 

Dan tindakan dari 

pengawas,  ketika ada 

pengawas yang 

menyadari terjadinya 

kecurangan pada saat 

ujian biasanya 

langsung menegur 

 

Saya pernah 

menemukan mahasiswa 

yang melakukan kerja 

sama saat ujian dengan 

menggunakan alat 

elektronik saat ujian 

sedang berlangsung. 

Untuk tindakan 

pengawas sendiri 

biasanya pengawas 

hanya menegur untuk 

tidak berisik dan 

menyita handphone 

mahasiswa yang 

melakukan kecurangan.  

 

Pernah, lumayan sering 

apalagi di mata kuliah 

yang sulit. Namun jika 

pengawas yang 

memerhatikan biasanya 

langsung di tandai, 

namun saya jarang 

menemukan pengawas 

yang detail akan hal 

seperti ini. 

 

Masih ada mahasiswa 

yang melakukan 

kecurangan/kerjasama 

saat ujian. Misalnya 

dengan saling menukar 

jawaban dan 

meminjamkan peralatan 

seperti 

kalkulator.Tindakan 

pengawas ujian masih 

berbeda-beda. Ada yang 

dengan tegas 

memberikan sanksi 

sesuai dengan tata tertib 

ujian, namun ada juga 

pengawas yang masih 
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mahasiswa tersebut 

atau menuliskan dalam 

berita acara ujian. 

 

kurang memperhatikan 

atau lalai dalam 

mengawasi mahasiswa 

selama ujian.  

 

Saya yakin dan teman-

teman yang lain pasti 

mengetahui peraturan 

dan himbauan tersebut 

karena banyak sekali 

tertera di Fakultas. 

 

 

Jika saya sendiri, saya 

mengetahui. Mungkin 

masih banyak sebagian 

mahasiswa manajemen 

belum mengetahui 

peraturan tersebut, 

karena kurangnya 

sosialisasi. 

 

Menurut saya, saya dan 

mahasiswa lainnya 

mengetahui larangan 

merokok dan himbauan 

membuang sampah di 

area fakultas. 

 

Untuk membuang 

sampah itu sudah tahu. 

Tapi untuk merokok 

belum tahu pasti, 

karena masih ada 

mahasiswa yang 

merokok di belakang 

koperasi mahasiswa 

walaupun sudah ada 

aturan bahwa gedung 

justinus merupakan 

area bebas asap rokok. 

Menyadari dan 

seharusnya sangat 

paham dengan peraturan 

tersebut. Karena dari 

awal sudah dipertegas 

saat PTMB. 

 

Mayoritas mahasiswa 

sudah mengetahui 

mengenai aturan 

larangan merokok dan 

himbauan membuang 

sampah yang terdapat di 

Fakultas. Namun masih 

ada mahasiswa yang 

melanggar.  

 

Ya masih ada, karena 

masih ada mahasiswa 

yang menyalahgunakan 

 

Jika merokok, saya 

masih menemukan 

mahasiswa yang 

. 

Sampai saat ini saya 

masih menemukan 

mahasiswa yang 

Ya saya masih 

menemukan mahasiswa 

yang nge-vape di dalam 

gedung tepatnya di 

 

Pernah, saya dua kali 

menemukan mahasiswa 

merokok di dalam 

 

Berdasarkan pendapat 

dari 10 mahasiswa, 

sebagian besar 
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kata dan merasa malas 

karena tempat untuk 

merokok terlalu jauh 

sehingga mahasiswa 

lebih memilih merokok 

di gedung. 

merokok di kamar 

mandi, terutama kamar 

mandi pria biasanya 

tercium bau rokok. 

 

merokok di dalam area 

gedung seperti di pintu 

masuk utama gedung, 

leter U, dan belakang 

koperasi mahasiswa. 

Menurut saya 

mahasiswa tersebut 

mengetahui adanya 

aturan larangan untuk 

merokok di area 

gedung justinus, tapi 

mahasiswa menunjukan 

sikap ketidak pedulian 

terhadap aturan 

tersebut. 

 

depan koperasi 

mahasiswa dekat 

tangga. Mungkin 

mahasiswa tersebut 

sudah mengetahui 

peraturan yang ada, 

namun karena gengsi 

jadi dia tetap merokok 

di dalam gedung. 

gedung justinus. 

Mungkin karena 

mahasiswa tidak peduli 

bukan tidak memahami 

peraturan di Fakultas. 

mengatakan bahwa 

masih ada mahasiswa 

yang merokok di dalam 

gedung. Karena sikap 

tidak peduli, rasa malas, 

dan gengsi yang 

menyebabkan 

mahasiswa tidak 

menaati peraturan yang 

berlaku meskipun sudah 

mengetahui. 

 

Masih sering terjadi yang 

membuang sampah di 

kelas. Jadi harus ada 

dukungan dari dosen 

 

Saya masih melihat 

sampah berserakan di 

gedung. Mungkin 

karena minimnya 

 

Untuk masalah sampah 

yang masih berserakan 

di area dalam kelas 

ataupun gedung masih 

 

Untuk sampah di dalam 

kelas, kadang saya 

masih melihatnya. 

Mahasiswa biasanya 

Sering, karena mungkin 

mahasiswa lupa atau 

memang malas 

membuang ke tempat 

sampah. 

Masih ditemukan 

sampah yang berserakan 

di dalam kelas ataupun 

di dalam gedung. Hal ini 

diakibatkan karena sikap 
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untuk mengingatkan 

mahasiswa di setiap akhir 

kuliah. Walaupun di area 

gedung sudah tersedia 

tempat sampah yang 

cukup dan himbauan 

untuk membuang 

sampah, mahasiswa 

masih malas untuk 

membuang sampah di 

tempat sampah. 

 

tempat sampah, namun 

jika dibilang kurang 

sebenarnya masih ada 

tempat sampah namun 

peletakannya yang 

jauh. Ditambah juga 

dengan kebiasaan 

buruk mahasiswa 

sehingga masih banyak 

sampah yang 

berserakan. 

 

saja saya temukan. 

Menurut saya itu 

menunjukan sikap 

ketidakpedulian 

mahasiswa terhadap 

lingkungan dan 

mahasiswa 

meninggalkan sampah 

di tempat mereka 

duduk dan tidak 

membuangnya di 

tempat sampah. Selain 

itu bisa juga karena 

mahasiswa malas atau  

lupa. 

 

setelah kuliah selesai 

tidak membawa 

kembali sampahnya 

untuk dibuang di 

tempat sampah. Untuk 

di gedung sejak ada 

gerakan dari Senat 

Mahasiswa FEB, sudah 

mulai tidak ada sampah 

berserakan di gedung, 

kecuali di lantai 2 

tepatnya di meja dan 

kursi tempat 

mahasiswa biasanya 

bersinggah. 

mahasiswa yang tidak 

peduli dengan 

lingkungan, rasa malas, 

kurangnya tanggung 

jawab mahasiswa dan 

kurangnya peringatan 

atau perhatian dari 

dosen. 

 

Pihak dosen sudah 

memberikan perjanjian di 

kelas bagi mahasiswa 

yang terlambat tidak 

 

Dosen sudah 

menerapkan peraturan. 

Namun peraturan 

tersebut hanya berlaku 

 

. Menurut saya peranan 

dosen atau lembaga 

pendidikan dalam 

menerapkan tindakan 

 

Selain menetapkan 

keterlambatan, ada 

beberapa dosen yang 

mewajibkan mahasiswa 

Menurut saya, dosen 

masih kurang  

mengambil bagian 

dalam hal kedisiplinan. 

Karena masih ada dosen 

 

Sebagian besar dosen 

sudah menerapkan 

kedisiplinan pada 

mahasiswa seperti 
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diperbolehkan masuk 

kelas. Namun masih ada 

dosen yang tidak tegas 

terhadap mahasiswa yang 

terlambat dan 

membiarkan masuk 

mengikuti kelas, hal ini 

membuat mahasiswa 

meremehkan aturan 

karena dosen sendiri 

tidak tegas dalam 

bertindak. 

 

bagi mahasiswa dan 

tidak berlaku bagi 

dosen. Misalnya 

apabila ada mahasiswa 

yang datang terlambat, 

maka tidak 

diperbolehkan masuk 

ke kelas. Tapi jika 

dosen yang terlambat 

berlaku sebaliknya. 

Jadi hal ini tidak 

memberikan contoh 

yang baik bagi 

mahasiswa. 

 

kedisiplinan belum 

100% diterapkan secara 

baik. Peranan yang 

sudah dilakukan 

misalnya seperti 

pengawasan terhadap 

absensi mahasiswa, 

menegur mahasiswa 

yang mengenakan kaos 

oblong atau sandal. 

Namun masih ada 

beberapa dosen yang 

tidak mempedulikan 

atau memperhatikan. 

 

untuk mengenakan 

seminal mungkin polo 

berkerah dan tidak 

boleh mengenakan 

kaos. Selain itu ada 

juga beberapa dosen 

yang melarang 

mahasiswa untuk 

menggunakan atau 

bermain handphone di 

dalam kelas ketika 

perkuliahan sedang 

berlangsung. 

yang melanggar 

perjanjian dengan 

mahasiswa seperti 

ketika dosen 

menetapkan batas waktu 

keterlambatan 

mahasiswa adalah 15 

menit, namun dosen 

masih ada yang datang 

terlambat bahkan 

hampir 30 menit. 

menetapkan waktu batas 

keterlambatan, selalu 

mengingatkan 

mahasiswa mengenai 

pakaian yang digunakan 

saat kuliah dan 

membuang sampah, 

melarang mahasiswa 

untuk menggunakan 

handphone saat kuliah 

berlangsung, dan 

mengawasi absensi 

mahasiswa. Namun 

masih ada beberapa 

dosen yang tidak 

menerapkan dengan 

baik atau 

mempedulikan. 

 

 

Ada beberapa dosen yang 

 

Salah satu contoh 

 

Menurut saya belum 

 

Menurut saya, sudah 

 

Menurut saya, masih 

Belum semua dosen 

menerapkan 
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tidak menjalankan 

kedisiplinan. Karena 

masih ada dosen yang 

tidak menepati perjanjian 

yang telah ditetapkan 

bersama dengan 

mahasiswa. Dan juga 

tidak ada interaksi antar 

mahasiswa dengan dosen 

di luar kelas. 

 

kedisiplinan dosen 

misalnya ketika dosen 

memberikan tugas 

kepada mahasiswa, 

dosen akan mengoreksi 

tugas dan 

menginformasikan nilai 

ke mahasiswa dengan 

tapat waktu juga. 

sehingga hal ini juga 

akan memotivasi 

mahasiswa dalam 

mengerjakan tugas. 

 

semua dosen 

menerapkan 

kedisiplinan dengan 

baik karena beberapa 

dosen tidak peduli 

terhadap mahasiswa 

yang tidak disiplin 

seperti mengenakan 

kaos oblong, 

membuang sampah 

sembarangan dan 

merokok di dalam 

gedung.  

hampir seluruh dosen 

sudah menerapkan 

kedisiplinan ke 

mahasiswa. Agar 

mahasiswa taat 

terhadap peraturan dan 

melatih kemandirian 

mahasiswa melalui 

kedisiplinan tersebut. 

kurang. Karena di dalam 

kelas masih ada dosen 

yang datang tidak sesuai 

dengan waktu yang telah 

ditentukan. Dan tidak 

memberikan kabar 

kepada mahasiswa atau  

ketua kelas bahwa dosen 

tidak dapat hadir pada 

jam yang sudah 

ditentukan. Bahkan saya 

menemukan dosen yang 

merokok di dalam 

gedung Justinus. 

 

kedisiplinan pada 

mahasiswa dengan baik. 

Masih ada dosen yang 

tidak memperhatikan 

hal-hal kecil seperti cara 

berpakaian mahasiswa, 

sampah yang 

berserakan, dan 

mahasiswa yang 

merokok di dalam 

gedung.  

 

Beberapa dosen telah 

memberikan teladan 

kedisiplinan seperti 

datang tepat waktu ke 

kelas dan mengajar 

 

Saya rasa belum semua 

dosen. Karena masih 

ada dosen yang 

melanggar sendiri 

peraturan. 

 

Menurut saya sudah, 

selain datang tepat 

waktu, beberapa dosen 

yang membuang 

sampah pada 

 

Ada beberapa dosen 

yang sudah 

memberikan teladan 

kedisiplinan kepada 

mahasiswa, salah satu 

 

Masih kurang, beberapa 

mungkin sudah 

menerapkan 

kedisiplinan seperti 

menggunakan batas 

 

Belum semua dosen 

memberikan teladan 

kedisiplinan kepada 

mahasiswa. Karena 

masih ada dosen yang 
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sesuai dengan porsinya. 

Namun ada juga yang 

tidak memberikan 

teladan seperti masih ada 

dosen yang merokok di 

dalam gedung. 

 

tempatnya ini 

menunjukan sikap 

dimana mahasiswa juga 

harus mencontoh dosen 

yang membuang 

sampah pada 

tempatnya. Untuk yang 

lain saya belum 

menemukan teladan 

dosen yang lain selain 

beberapa dosen yang 

datang kuliah tepat 

waktu. 

contohnya tentang cara 

berpakaian. Jadi ketika 

dosen memberikan 

arahan kepada 

mahasiswanya untuk 

menggunakan pakaian 

yang sesuai dengan 

aturan, mahasiswa akan 

mentaati karena dosen 

sendiri juga 

memberikan contoh 

yang serupa. 

waktu keterlambatan 15 

menit semaksimal 

mungkin dan 

menerapkannya. Tapi 

beberapa juga masih 

sering terlambat, 

sehingga mahasiswa 

juga berangkat 

seenaknya sendiri. 

 

datang terlambat untuk 

mengajar. Namun ada 

juga beberapa dosen 

yang sudah memberikan 

teladan seperti 

mengenakan pakaian 

yang sesuai dengan 

peraturan, datang lebih 

awal, membuang 

sampah pada tempatnya, 

dan mengajar sesuai 

dengan porsinya.  

 

Menurut saya sangatlah 

kurang. Masih ada 

beberapa mahasiswa 

tidak menyapa dosen dan 

hanya melewati. Di 

dalam kelas yang aktif 

juga sangat minim. 

 

Hubungan dosen 

dengan mahasiswa di 

kelas cukup serius 

seperti layaknya dosen 

dengan mahasiswa. 

Dosen juga akan 

menyapa 

 

 Selama ini jarang 

sekali ada mahasiswa 

yang mau menyapa 

dosen. Jadi mahasiswa 

hanya lewat begitu 

saja, kadang juga dosen 

tidak memberikan 

 

Menurut saya, ada 

beberapa dosen yang 

memang ketika di luar 

kelas, saat 

mahasiswanya 

menyapa dosen akan 

menyapa balik. Tapi 

Menurut saya, hanya 

sebatas di dalam kelas 

saja. Karena masih 

banyak mahasiswa yang 

tidak menyapa dosen di 

luar kelas. Jadi hanya 

menganggap hubungan 

dengan dosen di dalam 

Berdasarkan pendapat 

beberapa mahasiswa, 

masih ada mahasiswa 

yang tidak menyapa atau 

memberi salam kepada 

dosen saat sedang 

bertemu di luar kelas. 

Ada juga dosen yang 
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Dosen hanya berinteraksi 

dengan mahasiswa yang 

aktif dan tidak 

memperhatikan 

mahasiswa yang pasif. 

 

mahasiswanya yang 

menyapa terlebih 

dahulu begitu pula 

sebaliknya. Hal 

tersebut akan membuat 

mahasiswa merasa 

nyaman karena tidak 

ada batasan antar dosen 

dengan mahasiswa. 

 

respon dengan 

senyuman atau lain 

sebagainya. Jadi 

hubungan antara dosen 

dengan mahasiswa, 

beberapa itu masih 

canggung terhadap 

dosen. 

ada beberapa dosen 

yang cuek saja. Lalu 

menurut pengalaman 

saya, saya pernah 

mengajak dosen 

berteman di sosial 

media dan dengan 

senang hati dosen 

tersebut mau 

menerima, tapi ada 

juga yang tidak. 

 

kelas saja, di luar kelas 

sudah seperti tidak 

saling mengenal. 

tidak mau disapa atau 

cuek ketika mahasiswa 

memberi salam atau 

sapaan. Namun ada juga 

mahasiswa yang selalu 

menyapa dan 

berinteraksi dengan 

dosen, begitu juga 

dengan dosen kepada 

mahasiswa. 
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LAMPIRAN 8 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran  

Peneliti akan mengikuti kegiatan perkuliahan dari awal sampai 

akhir perkuliahan hari Selasa-Rabu, 4-13 Maret 2019 pukul 07.30-10.30 di 

ruang 531,534, 535 dan 541 ( 5 kelas ), dimana peneliti akan melakukan 

pengamatan untuk melihat kegiatan apa saja yang terjadi di dalam kelas 

tersebut. Apakah ada mahasiswa yang terlambat, bermain handphonesaat 

kelas sedang berlangsung, ada yang melakukan titip absen, ada yang 

menggunakan kaos, dan sebagainya. 

 

2. Kedisiplinan pada lingkungan sekitar  

Peneliti mengamati kondisi lingkungan di dalam gedung maupun 

di dalam kelas pada hari Senin-Rabu, 4-13 Maret 2019 pukul 07.30-13.00 

untuk melihat apakah masih ada sampah yang berserakan atau mahasiswa 

yang masih merokok di dalam gedung. 

 

3. Kedisiplinan dalam Ujian 

Peneliti akan melakukan pengamatan pada saat Ujian Tengah atau 

Akhir Semester berlangsung, dimana peneliti akan melihat apakah masih 

ada mahasiswa yang terlambat hadir mengikuti ujian dan melihat daftar 

laporan mahasiswa yang mencontek di badan pengawas ujian. Observasi 

ini belum dapat dilakukan oleh peneliti, karena pelaksanaan ujian baru 

akan dimulai pada bulan Mei 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan 

sebelum pelaksanaan ujian dimulai. 
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LAMPIRAN 9 

HASIL OBSERVASI 

KEDISIPLINAN MAHASISWA MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIKA SOEGIJAPRANATA 

Hari / tanggal : Senin, 4 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

10.30-13.00 
Pintu masuk gedung 

Justinus ( Leter U ) 
Mahasiswa merokok. 

 

Hari / tanggal : Selasa, 5 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

07.30-10.30 Ruang 535 

62 mahasiswa hadir dari 70 mahasiswa . 

Mayoritas mahasiswa mengenakan baju berkerah. Hanya 1 mahasiswa 

mengenakan kaos oblong. 

9 mahasiswa terlambat lebih dari pukul 07.30. 

4 mahasiswa terlambat lebih dari pukul 07.45 

Mayoritas mahasiswa memperhatikan dosen. 

Tidak ditemukan sampah di kelas. 

Dosen datang tepat waktu. 

Dosen memberikan peraturan selama perkuliahan berlangsung yaitu toleransi 

keterlambatan 15 menit (dari jam 07.30 sampai 07.45), dan dilarang bermain 

handphone saat di kelas. 

Dosen mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan yaitu kemeja berkerah dan 
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sepatu tertutup. 

Dosen memperhatikan perilaku mahasiswa di dalam kelas (menegur mahasiswa 

yang bermain handphone dan berbicara sendiri dengan mahasiswa lain di kelas). 

Ada 2 mahasiswa yang melakukan titip absen. 

Dosen tidak mengawasi kehadiran mahasiswa di kelas. 

10.30-13.00 

Pintu masuk gedung 

Justinus ( Leter U ) dan 

belakang Koperasi 

Mahasiswa 

Mahasiswa merokok. 

 

Hari / tanggal : Rabu, 6 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

07.30-10.30 Ruang 541 

40 mahasiswa hadir dari 44 mahasiswa . 

Mayoritas mahasiswa mengenakan baju berkerah. Hanya 2 mahasiswa yang 

mengenakan baju tanpa kerah. 

3 mahasiswa terlambat lebih dari pukul 07.45. 

Mayoritas mahasiswa memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan. Hanya 1-

3 mahasiswa yang bermain handphone di kelas. 

Tidak ditemukan sampah di kelas. 

Dosen datang terlambat (lebih dari 07.30). 

Dosen memberikan peraturan selama perkuliahan berlangsung yaitu mewajibkan 

mahasiswa untuk membawa sumber buku, toleransi keterlambatan 15 menit (dari 

jam 07.30 sampai 07.45), dilarang bermain handphone saat di kelas. 

Dosen akan mengeluarkan mahasiswa dari kelas bagi yang tidak membawa 

sumber buku saat kuliah. 



333 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

Dosen mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan yaitu kemeja berkerah dan 

sepatu tertutup. 

Dosen mengawasi dan mengecek presensi kehadiran mahasiswa. 

Tidak ada mahasiswa yang melakukan titip absen. 

Dosen memperhatikan dan mendorong keaktifan mahasiswa di dalam kelas. 

10.30-13.00 
Belakang Koperasi 

Mahasiwa 
Mahasiswa merokok 

 

Hari / tanggal : Jumat, 8 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

07.30-10.30 Ruang 531 

25 mahasiswa hadir dari 26 mahasiswa . 

3 mahasiswa mengenakan baju tanpa kerah. 

3 mahasiswa terlambat. 

Kurang lebih 10 mahasiswa bermain handphone dan tidak memperhatikan dosen. 

Salah satunya ada mahasiswa yang mendengarkan lagu di kelas pada saat dosen 

sedang menjelaskan. 

Tidak ditemukan sampah di kelas. 

Tidak ada mahasiswa yang melakukan titip absen. 

Dosen datang terlambat (lebih dari 07.30). 

Dosen memberikan peraturan selama perkuliahan berlangsung yaitu 75% 

kehadiran agar bisa mengikuti ujian, toleransi keterlambatan 15 menit (dari jam 

07.30 sampai 07.45), mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan (baju dengan 

kerah dan sepatu tertutup), dilarang bermain handphone saat di kelas. 

Dosen akan mengeluarkan mahasiswa dari kelas bagi yang melanggar peraturan 

tersebut. 
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Dosen mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan yaitu kemeja berkerah dan 

sepatu tertutup. 

Dosen memperhatikan cara berpakaian mahasiswa. 

Dosen memperhatikan perilaku mahasiswa di dalam kelas. 

10.30-13.00 

Pintu masuk gedung 

Justinus ( Leter U ) dan 

belakang Koperasi 

Mahasiswa 

Tidak ditemukan mahasiswa merokok 

 

Hari / tanggal : Senin, 11 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

07.30-10.30 Ruang 534 

39 mahasiswa hadir dari 41 mahasiswa . 

Mayoritas mahasiswa mengenakan baju berkerah. Hanya 1 mahasiswa yang 

mengenakan baju tanpa kerah. 

9 mahasiswa terlambat lebih dari jam 07.30. Ada mahasiswa yang baru datang 

pukul 07.49 dan 07.59. Dosen memberikan batas keterlambatan maksimal jam 

08.00. 

Dosen menegur dan menasehati mahasiswa yang terlambat. 

Mayoritas mahasiswa tidak bermain handphone, tidak berbicara sendiri dengan 

mahasiswa lain dan memperhatikan dosen yang sedang menjelaskan.  

Tidak ditemukan sampah di kelas. 

Dosen datang tepat waktu. 

Tidak ada mahasiswa yang melakukan titip absen. 

Dosen memberikan penghargaan kepada mahasiswa untuk bisa tidak mengikuti 

ujian apabila mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan minimal nilai 

80. 
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Dosen mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan yaitu kemeja berkerah dan 

sepatu tertutup. 

Dosen memperhatikan perilaku mahasiswa di kelas dengan berkeliling di sekitar 

mahasiswa. 

Dosen mendorong keaktifan mahasiswa di kelas dengan memberikan beberapa 

pertanyaan seputar materi perkuliahan. 

10.30-13.00 

Pintu masuk gedung 

Justinus ( Leter U ) dan 

belakang Koperasi 

Mahasiswa 

Tidak ditemukan mahasiswa merokok 

 

Hari / tanggal : Rabu, 13 Maret 2019 

WAKTU TEMPAT AKTIVITAS 

08.00-10.30 Ruang 531 

60 mahasiswa hadir dari 65 mahasiswa . 

7 mahasiswa mengenakan baju tanpa kerah. 

12 mahasiswa terlambat lebih dari jam 08.00. Ada mahasiswa yang baru datang 

pukul 08.19 dan 08.24. 

Dosen tidak menegur mahasiswa yang terlambat. 

Mayoritas mahasiswa bermain handphone, berbicara sendiri dengan mahasiswa 

lain dan tidak memperhatikan dosen.  

Tidak ditemukan sampah di kelas. 

Dosen datang terlambat (lebih dari 08.00). 

Ada 3 mahasiswa melakukan titip absen. 

Dosen tidak mengawasi atau melakukan pengecekan absensi mahasiswa. 

Dosen mengenakan pakaian sesuai dengan peraturan yaitu kemeja berkerah dan 

sepatu tertutup. 
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Dosen tidak menegur mahasiswa yang bermain handphone dan  berbicara dengan 

mahasiswa lain di kelas. 

Dosen tidak memperhatikan dan menegur mahasiswa yang mengenakan kaos 

oblong, atau baju tanpa kerah saat di kelas. 

10.30-13.00 
Pintu masuk gedung 

Justinus ( Leter U ) 
Mahasiswa merokok 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



337 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 


