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SUBYEK I 
 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Siapa nama lengkap anda? Edward Tambingon   
2 Dimana tempat dan tanggal lahir anda? Bandung, 7 Agustus 1989   
3 Angkatan berapa? 2007   
4 Berapa bersaudarakah anda? 

 
3, anak kedua   

5 Bagaimana hubungan anda dengan 
keluarga? 

Baik…baik semua…   

6 Bagaimana pendapat keluarga khususnya 
orangtua saat anda memilih jurusan 
arsitektur ini? 

Ya memang pengen, pengen sendiri trus di 
dukung sama orangtua 

  

7 Apa yang anda rasakan setelah anda 
masuk dalam jurusan arsitektur? 

Seru…terus eee…apa ya.. ini merupakan 
jurusan yang gak bakal abis pekerjaannya 
gitu karena juga semakin kesana semakin 
kesana orang bakal terus membangun bakal 
terus apa namanya membuat suatu karya, jd 
prospek kerja tinggi 

  

8 Bagaimana dengan tugas-tugas kuliah 
yang anda jalani? 

Ya….ada susahnya ada senengnya… yg 
penting kalo udah niat memang udah yakin 
didalemnya seru2 aja. Mungkin apa kan 
kuliah itu punya temen trus punya juga 
kakak-kakak tingkat yang bisa ditanyain 
jadi saling support semua 

  

9 Bagaimana hubungan anda dengan teman 
ataupun senior anda? 

Baik..baik…di arsitektur kan kita eeemm… 
dari awal memang dari pertama kali masuk 
tahun 2007itu memang diajarin bener, ee.. 
nanti kita hidup di arsitek ini gak bakal 
sendiri kita punya kakak tingkat kita punya 
apa dan tugas yang kita gak tau tanya kakak 
tingkat nanti dari kakak tingkat kita di ajarin 

  



trus sampe kakak tingkat lulus pun kerjaan 
datang dari kakak tingkat 

10 Apakah anda sering mensharingkan 
permasalahan yang terjadi pada diri anda 
dengan teman ataupun keluarga? 

Ya memang sering bareng-bareng.. kan 
tugas itu kelompok makanya bisa ditanyain 
ke temen ke kakak tingkat dikerjain bareng-
bareng pusingnya bareng 

  

11 Selama perkuliahan anda apakah ada 
permasalahan baik saat mengikuti 
perkuliahan, tugas, maupun dengan 
dosen? 

Ya ada..masalah tugas kadang ada dosen 
yang materinya juga kita belum tau tapi kita 
udah dikasih tugas dan kita gak tau tugas 
semester awal ya udah larinya ke kakak 
tingkat. Kakak tingkat ngajarin gini-gini 
trus ya atau gak ya googling. Ya ada, 
namanya juga dosen karena ada idealisme 
dosen tipikel dosen itu kan beda-beda ada 
yang keras ada yang ngajarnya dengan 
lembut dan kita mudah diterima ya macem-
macem. Lancar.. iya, Pasti ada solusinyalah 
kalo dicari,haha… 

  

12 Bagaimana hubungan anda dengan dosen 
pembimbing PAA anda? 

Baik karena dulu sempet kerja bareng dulu 
dikasih proyek trus dikerjain dengan baik

1a 
 

makanya memilih dosen pembimbingpun 
juga yang udah kenal. Makanya 
hubungannya juga baik 

Pengalaman terdahulu yang 
pernah dipercaya mengerjakan 
suatu proyek dengan hasil yang 
baik sehingga dosen tersebut 
bersedia menjadi pembimbing 
PAAnya 

13 Prestasi apa yang telah anda dapat selama 
perkuliahan? Adakah pengaruhnya dalam 
PAA anda sekarang? 

Paling gak ya..paling kalo masalah nilai ya 
semua standar-standar aja jadi yang prestasi 
dapat A pun ya gak begitu ngaruh langsung 
ke tugas akhir ini ya tapi rangkuman 
semuanya itu bisa ngaruh kesini. Sama 
pengaruh pengalaman diluar mungkin  

  

14 Menurut anda, selama kuliah apakah 
anda merasa lebih berhasil dibandingkan 

Kalo merasa berhasil sih enggak.. karena 
juga ni sudah ee.. periode ke 4 dari temen 

  



dengan teman anda? yang udah lulus kan ini yang pertama trus 
1,2,3 ya bener kan mulai dari angkatan 59 
yang lulus 60, 61, dan sekarang ini 62 
duluan ni yang ke 4  jadi kalo dibilang 
bangga ngerasa lebih berhasil apa gak ya 
tapi di nikmatin aja gitu.. 

15 Bagaimana penyelesaian tugas-tugas 
kuliah anda selama kuliah? lancar atau 
adakah kendala dalam penyelesaiannya? 

Ya ada..masalah tugas kadang ada dosen 
yang materinya juga kita belum tau 
semester awal.. 

  

16 Apa yang anda lakukan saat anda 
mengalami kesulitan dalam penyelesaian 
tugas tersebut? 

Ya larinya ke kakak tingkat, kakak tingkat 
ngajarin atau jg googling. Masalah dengan 
dosen karena ada idealis dosen tipikel dosen 
beda-beda kan ada yang keras lembut 
ngajarinnya n mudah diterima jd macem-
macem. Pasti ada solusinya kalo 
dicari,haha… 

  

17 Adakah pandangan mengenai PAA itu 
saat anda awal kuliah?mungkin dari 
teman atau senior yang telah mengambil 
PAA? 

Pandangan sih… pandangan kayak gitu ada 
dari temen untuk ngambil judulpun juga 
Tanya-tanya sih gimana satu yang lebih 
ngenakin kita karena suka dibidang itu 
mungkin, kedua lebih ke cari apa namanya 
sela-sela atau amannya 

  

18 Adakah teman atau senior yang menjadi 
panutan anda? 

Gak ada sih karena judul yang diambil 
belum ada sebelumnya makanya gak bisa 
jadi panutan yang pas secara pasti. 
Eee...arahan PAAnya gak ada paling ya.. 
tanya-tanya yang sesuai-sesuai aja 

  

19 Bagaimana perasaan anda melihat teman-
teman atau senior yang menjadi panutan 
anda telah lulus PAA terlebih dahulu? 

Eeemmm….rasanya sih ya seneng 
aja..karena dia mungkin kan sukses ada 
waktunya sendiri-sendiri karena mungkin 
dia sukses ada timingnya sendiri-sendiri.. 
ada waktunya sendiri-sendiri mungkin kan 

  



yang kemarin-kemarin aku belum waktunya 
lulus dan sekarang mungkin waktunya lulus, 
ya dinikmatin ajalah. Ada waktunya sendiri-
sendiri 

20 Apa yang dapat anda petik dari 
pengalaman teman anda yang telah lulus 
ataupun yang gagal? 

Ya… Lebih rajin gitu aja sama apa 
namanya lebih fokus

2a 
 pada satu hal sama 

juga digeluti bener-bener 

Lebih fokus dan rajin dalam 
proses PAA sehingga dapat 
lulus PAA 

21 Adakah kritik dan saran dari teman anda 
sehubungan dengan proses PAA ini? 

Gak ada sih… maksudnya saran ya banyak 
kayak nanti tuh ngadepin dosen kayak 
begini-gini, trus kalo dalam buat nyusun 
PAAnya itu sendiri ya kayak gini-gini

1b 

 ada 
lah, tapi kritik gak ada  

Pengalaman dari temannya 
yang telah lulus PAA terlebih 
dahulu memberikan saran agar 
menjadi pelajaran bagi subyek 

22 Apakah ada orang yang meyakinkan 
anda dalam pengerjaan PAA anda? 

Kalo ngeyakini sih motivasi pasti keluarga.   

23 Mengapa anda meyakini orang tersebut 
dapat memberi dukungan terhadap 
berlangsungnya PAA anda? 

Keluarga karena.. keluarga karena PA 
inipun apa ini pun, karena tadi udah telat 
udah ketinggalan 3 periode sebelumnya 
soalnya ini juga ee.. bukan beban tapi jadi 
motivasi dari orangtua jadi untuk cepet lulus 
karena gak enak juga kalo lulusnya terlalu 
lama 

  

24 Bagaimana tanggapan anda terhadap 
pemberi dukungan tersebut selama proses 
PAA ini? 

kalo sering ngingetin sih enggak 
yachh…ee.. kayak apa ya, perhatian-
perhatian orangtua gitu, dikit-dikit tu tapi 
makna banget, tetep ada.. 

  

25 Dari dukungan ataupun pemberian 
semangat dari teman ataupun keluarga 
berupa apa? Secara verbal ataupun 
perilaku? 

Kayak eemm... apa namanya perhatian yach 
ya jangan apa, jangan apa gitu trus yang 
perhatian selayaknya orangtua ke anaknya 
selayaknya kakak apa adik juga saudaranya. 
Lewat telpon kalo dari kakak kebetulan 
sama papa juga luar kota telpon kalo mama 
n adek ketemu

1c 

. Ya seminggu sekali dua 

Pemberi motivasi lebih pada 
keluarga walaupun tidak 
bertemu perhatian bisa dengan 
menggunakan telpon untuk 
sekedar mengingatkan subyek 



minggu sekali kalo pas pulang ke Solo aja. 
Keluarga kebetulan di Solo.  

26 Bagaimana perasaan anda ketika 
memulai PAA? 

Antusias banget karena harus siapin banget 
harus optimis banget supaya lulus dan harus 
lulus 

  

27 Bagaimana proses bimbingan anda 
dengan dosen pembimbing anda selama 
proses PAA berlangsung? 

Bimbingan sih memang karena dosennya 
yang ee... ini dosen yang emang dosenku 
mengajarkan kalo mau kasarannya misalnya 
ini dilkumpul hari ada dosen lain kumpul 
tanggal jumat depan jadi jumat ini itu 
dosenku udah minta kitapun kalo mau 
asistensi itu harus udah lengkap baru maju 
ke dia karena biar sekalian. Yah..lancarlah.. 

  

28 Bagaimana perasaan anda saat 
mengetahui siapa dosen penguji anda? 

Ini sih masih tahap proposal sama preview 
jadi ketemu sih masih sama dosennya sama 
yang kemarin. Karena yang waktu proposal 
udah ketemu waktu kemarin jadi kemarin 
kebetulan juga ketemu lagi di preview 
sudah begitu bisa eee.. nanggepin 
maksudnya bisa melajarin dosen ini bakal 
tanya ke arah mana. Yah mungkin besok 
untuk sidang yang buat akhir masih rada 
was-was gitu agak ya degdegan lah dapet 
siapa pengujinya

1d 

.. 

Perasaan waswas dan degdegan 
saat mendapat dosen penguji 

29 Saat berlangsungnya sidang PAA apa 
yang anda rasakan? 

1d Kalo sidang sih memang masih degdegan 
masih tapi yah namanya manusia kalo gak 
degdegan malah nanti kenapa-napa masih 
waswas aja walaupun udah disiapkan tapi 
biasanya waktu sebelum maju ya 
degdegannya kalo udah maju, udah ketemu 
dosen dan presentasi ya maksudnya udah 
ngalir 

Saat sebelum sidang, perasaan 
subyek cemas namun setelah 
sidang mulai tenang 



30 Menurut anda apakah anda yakin untuk 
dapat menyelesaikan PAA ini dengan 
baik? Lalu apakah yang akan anda 
lakukan untuk dalam mencapai 
keberhasilan tersebut? 

Rajin di studio karena emang komputer di 
angkut ke studio makanya harus dibuat 
disitu trus efektifnya emang di jam-jam di 
studio

2a 

 dari jam 8 pagi sampe jam 5 sore. 
Setelah itu kan berangkat kerja makanya 
rajinnya ya di jam di studio itu. Malam 
kerja abis pulang kerja udah capek harus 
nyiapin buat istirahat badan biar besok bisa 
lanjut lagi di studio, jam efektif di studio 
aja. Untuk sementara enggak karena belum-
belum deket waktu pengumpulan. Kalo 
udah deket-deket waktu pengumpulan 
biasanya dikerjain diluar studio, tapi kalo 
target masih agak lama misal terpaut berapa 
minggu gitu ngerjain cuma di studio dulu. 

Kegiatan sehari-hari subyek 
dalam menjalani tahapan PAA 
yang konsisten yang jika 
dilakukan terus menerus akan 
dapat menyelesaikan PAA 

31 Dari apa yang telah anda lakukan selama 
ini, apakah anda telah membuat prediksi 
apa yang terjadi dari perilaku anda 
tersebut? 
 

Kalo prediksi sih mungkin lebih ke prediksi 
kayak kemarin mau dikumpulin tanggal 
berapa jadi bisa diprediksi sebelum tanggal 
itu udah selesai dan asistensi udah trus 
lanjutin lagi. kalo prediksi yang laen ya 
yakin aja trus sesuai seperti yang telah 
direncanakan. Kalo itu belajar pasti 
contohnya kayak gini abis dari revisi 
kemarin lebih tanya ke orang lebih lagi 
memperkaya dari apa yang di ambil 
judulnya biar besok lagi disaat eehh sidang 
akhir itu bisa lebih memperkaya aja, apa 
yang ditanyakan bisa lebih jelas

 

. 

 
 
 

2b 
 
 
 
 

 
2a 

 
 
 
 
• Memiliki prediksi akan 

perilakunya agar dapat 
sesuai dengan target 
kelulusan yang diinginkan 

 
 
• Usaha subyek untuk dapat 

lebih memahami proyek 
akhirnya agar hasilnya 
semakin baik kedepannya 

32 Bagaimana hasil dari tahap PAA anda 
selama ini? Lalu bagaimana anda 
menanggapi keberhasilan anda tersebut? 

2c Ya... cukup memuaskan karena seperti 
kayak gini aja awalan pertama kali masuk di 
LTP bayangin target-target yang ada dan 

 
 

• Menyatakan nilai hasil yang 
menguatkan subyek bahwa 
ia dapat menyelesaikannya 



 bayangin dikumpul tanggal segini 
ya..keliatannya kok banyak banget kok  
waduh susah banget ya tapi setelah masuk 
udah dikerjain bener-bener dan dikerjain 
satu-satu bisa. Jadi apa ya ngikutin alur aja 
dan tujuannya pasti lulus. 

2b • Pandangan PAA yang susah 
namun saat dijalani pertahap 
subyek bisa sehingga ia 
yakin berhasil sampai akhir 
PAA 

 

 
 
 
 



 

SUBJEK 2 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Siapa nama lengkap anda? Apwihaksari Mulyaningtyas   
2 Dimana tempat dan tanggal lahir anda? Semarang, 26 april 1988   
3 Angkatan berapa? 2007   
4 Berapa bersaudarakah anda? 

 
3   

5 Bagaimana hubungan anda dengan 
keluarga? 

Baik-baik aja sih.. paling deket tu 
sebenernya sih sama bapak deket.. akhir-
akhir ini bapak sakit juga jadi lebih deket 
ke ibuk juga. Kalo curhat ya ke ibuk 

  

6 Bagaimana pendapat keluarga khususnya 
orangtua saat anda memilih jurusan 
arsitektur ini? 

Pada awalnya apa ya..mereka pasrah… 
soalnya pilihankan  pertama psikologi tapi 
gak keterima, keterimanya arsitektur gitu 
ya udahi dijalani aja. Gak sih…Kalo 
akunya nyantai tapi dari bapak ibuk yang 
ketar-ketir soalnya mikir ntar di arsitek 
capek nanti lembur-lembur atau apa-apa 
segala macem gitulah… keluarga dan 
orangtualah.. 

  

7 Apa yang anda rasakan setelah anda 
masuk dalam jurusan arsitektur? 

Gak nyangka aja kali ya dari pas pertama 
insaallah saya kalo serius masih bisa 
ngikutin lancar ya paling ada hambatan-
hambatan apa-apa gitu.. 

  

8 Bagaimana dengan tugas-tugas kuliah 
yang anda jalani? 

Kalo tugas-tugas kuliah lancar sih..paling 
kalo yang susah misalnya nentuin 
kelompok ya dari pertama masih enak-enak 
tapi nanti kalo semester-semester sekarang 
berubah dari yang awalnya baik keluar 

  



sifat aslinya yang egois. Kalo untuk tugas 
kelompok berikutnya karena udah tau 
temen ini sifatnya kayak gini jadi lebih cari 
temen lain, untuk sekarang ya lebih bebas 
nentuin kelompok apa ya… kayak tuker 
kelompok gitu.  

9 Bagaimana hubungan anda dengan teman 
ataupun senior anda? 

Baik-baik aja sih maksudnya gak ada yang 
masalah-masalah apa-apa yang individual 
gitu. Kalo kakak senior gitu jarang paling 
seangkatan atau adek tingkat bawah 

  

10 Apakah anda sering mensharingkan 
permasalahan yang terjadi pada diri anda 
dengan teman ataupun keluarga? 

Masalah apa??eee…sering.. imbang sih 
sama temen n keluarga… 

  

11 Selama perkuliahan anda apakah ada 
permasalahan baik saat mengikuti 
perkuliahan, tugas, maupun dengan 
dosen? 

Masalah berat tu gak ada paling dulu pas 
jatuh kecelakan nah itu..susahnya. Karena 
pas deadline udah ada tugas tangannya 
sakit jadi susah gambarnya...ya susahnya 
itu. Kalo dosen lancar-lancar aja 

  

12 Bagaimana penyelesaian tugas-tugas 
kuliah anda selama kuliah? lancar atau 
adakah kendala dalam penyelesaiannya? 

Paling kalo kendala tu apa ya…kreatifitas 
gitu kali ya... konsep.. kendalanya lebih ke 
kreatifitas… 

  

13 Apa yang anda lakukan saat anda 
mengalami kesulitan dalam penyelesaian 
tugas tersebut? 

Solusinya paling cari-cari referensi dimana 
biar bisa menggali ide-ide. Kadang minta 
bantuan temen, temen punya majalah apa 
atau buku apa referensi kalo gak bisa nah 
baru dicari sendiri 

  

14 Bagaimana hubungan anda dengan dosen 
pembimbing PAA anda? 

Deket sih..beliau udah bimbing dari.. 
maksudnya kenal dari mata kuliah 
sebelum-sebelumnya nya jadi udah akrab 
sih… Pertama malah sebelumnya aku gak 
sama dosen ini tapi sama dosen yang laen 
tu mahasiswanya udah kebetulan udah 3 n 

  



aku coba sama dosen ni trus langsung 
diterima… 

15 Prestasi apa yang telah anda dapat selama 
perkuliahan? Adakah pengaruhnya dalam 
PAA anda sekarang? 

Gak ada kalo yg sangat..membanggakan 
gak ada…rata… 

  

16 Menurut anda, selama kuliah apakah 
anda merasa lebih berhasil dibandingkan 
dengan teman anda? 

Apa ya…enggak sih…gak... rata 
soalnya…he e.. 

  

17 Adakah pandangan mengenai PAA itu 
saat anda awal kuliah?mungkin dari 
teman atau senior yang telah mengambil 
PAA? 

Kalo pas awal kuliah maksudnya semester 
awal gitu horor gitu… ngeri gitu… PAA 
ngapaen gitu trus pas semester akhir kuliah 
udah selesai gitu masa bisa jalaninya apa 
gak gitu.. soalnya ngeliat PAA itu berat 
kayak dikarantina gitu n tahapnya panjang 
dari LTP ke desain ada rasa bisa apa gak, 
kalo temen bisa berarti ya aku harus 
bisa..ya gitu.. Denger-denger dari temen.. 
he e lebih ke temen.. paling apa ya.. 
berkeluh kesah bareng PAA tu  kayak gini-
gini..ya cerita-cerita gitu.. 

  

18 Adakah teman atau senior yang menjadi 
panutan anda? 

Gak ada..   

19 Bagaimana perasaan anda melihat teman-
teman atau senior yang menjadi panutan 
anda telah lulus PAA terlebih dahulu? 

Perasaannya... pengen kayak dia harus bisa 
lulus...gitu.. 

  

20 Apa yang dapat anda petik dari 
pengalaman teman anda yang telah lulus 
ataupun yang gagal? 

Misalnya apa ya... Paling apa ya.. paling 
nasehat-nasehat kalo mau sidang n ngasih 
tau istirahat jangan capek-capek. Trus pas 
prosesnya kalo ngerjain jangan ditunda-
tunda langsung dikerjain. 

1b Teman-teman yang telah lulus 
memberi nasihat untuk 
keberhasilan subyek dalam 
PAA 

21 Adakah kritik dan saran dari teman anda 
sehubungan dengan proses PAA ini? 

Sarannya paling pas buat LTP awal mereka 
yang eee... lebih ngingetin materinya udah 

  



dicari apa belum yang kurang apa..paling 
kayak gitu-gitu.. 

22 Apakah ada orang yang meyakinkan anda 
dalam pengerjaan PAA anda? 

Gak ada   

23 Mengapa anda meyakini orang tersebut 
dapat memberi dukungan terhadap 
berlangsungnya PAA anda? 

Ngasih nasehat dan perintah… ya kayak 
ndang dibikin lebih banyak ke ibuk. Apa 
ya… semua mendukung cuman dari 
dukungan malah geregetan gak selesai-
selesai 

1c Kelurga memberi nasihat yang 
sedikit memberi target subyek 
untuk segera menyelesaikan 
PAA 

24 Bagaimana tanggapan anda terhadap 
pemberi dukungan tersebut selama proses 
PAA ini? 

Apa ya… ya nasehat diterima aja baik buat 
aku juga jadi ya diterima aja dilaksanain 

  

25 Dari dukungan ataupun pemberian 
semangat dari teman ataupun keluarga 
berupa apa? Secara verbal ataupun 
perilaku? 

Kalo temen-temen lebih verbal gitu, kalo 
keluarga paling ya perhatian misalnya 
dirumah. Misalnya aku dari kampus udah 
capek ya disuruh istirahat. Paling 
gitu...ngingetin. Kalo bantu langsung sih 
enggak sih gak.. paling kalo butuh bantuan 
ntar. Kalo ini memang aku gak minta 
tolong ke mereka juga jadi mereka gak 
bantuin gitu. Mungkin kalo mereka 
sanggup bisa, tapi kan memang ini kan  
proyekku tentang autis mereka juga apa 
ya..paling kalo tau ya biasa-biasa aja jadi 
kan gak bisa bantu gitu. 

  

26 Bagaimana perasaan anda ketika 
memulai PAA? 

Pas mulai PAA kan sebenernya kemarin 
tuh...maksudnya aku udah pernah ambil 
PAA pas periode 61, tapi pas tahap kedua 
tuh aku gak lolos.. Kalo urutan aku gak tau 
yang penting ni LTP. Sekarang udah lega.. 
kemarin dosen bilang udah bagus cuma 
yang kurang dikit-dikit aja diperbaiki aja

 

..  

1a 
 
 

1d 
 
 

 
• Subyek pernah mengambil 

PAA namun gagal 
 

• Perasaan senang sybyek 
setelah mendapat dukungan 
dari dosen pembimbing. 



sekarang enakan pas LTP nanti ya gitu… 
belum tau yang akan terjadi pas desain.. 

1c • Dukungan dari dosen 
tersebut menjadikan 
semangat bagi subyek untuk 
semakin berusaha lebih baik 

27 Bagaimana proses bimbingan anda 
dengan dosen pembimbing anda selama 
proses PAA berlangsung? 

Baik-baik aja sih..aku juga jarang 
bimbingan paling kalo perlu aja sih baru 
bimbingan.. bukan dosen yang gimana 
gitu.. bailk sendiri ke mahasiswa aja..dosen 
hanya ngarahin aja semua keputusan ada 
dimahasiswa 

  

28 Bagaimana perasaan anda saat 
mengetahui siapa dosen penguji anda? 

Karena apa ya… pas sebelumnya gak 
dikasih tau jadi ya pasrah aja yang penting 
dijawab kalo ada pertanyaan

1d 

… kadang tu 
tergantung dosen pembimbing ngasih tau 
dosen pengujinya siapa.. jadi ada dosen 
yang ngaih tahu atau gak jadi bener-bener 
surprise gitu.. jadi kalo apa…dijadwal tu 
cuma ada jam sama ruang.. kadang diacak 
sih kata yang dulu-dulu... bisa roling lagi 

Perasaan pasrah dalam 
menghadapi siapapun yang 
menjadi dosen penguji. 

29 Saat berlangsungnya sidang PAA apa 
yang anda rasakan? 

Kalo pas masuk sih udah tenang… yang 
lebih degdegan pas di awal.. kan kebetulan 
aku yang terakhir jadi lebih degdegan.. ada 
yang awal lama gitu.. trus ada yang 
ditanyain gitu ya mikir ntar aku ditanyain 
apa ya..tapi pas udah masuk udah terima 
giliran ya nyantae aja

1d 

.. 

Dinamika perasaan subyek 
cemas pada sebelum sidang 
namun setelah memasuki ruang 
sidang subyek merasa tenang. 

30 Menurut anda apakah anda yakin untuk 
dapat menyelesaikan PAA ini dengan 
baik? Lalu apakah yang akan anda 
lakukan untuk dalam mencapai 
keberhasilan tersebut? 
 

Insaallah yakin.. harus yakin..    



31 Dari apa yang telah anda lakukan selama 
ini, apakah anda telah membuat prediksi 
apa yang terjadi dari perilaku anda 
tersebut? 
 

Apa ya...kalo misalnya kalo udah selesai 
LTP mau ngerjain revisinya ngerjain 
bener-bener dikampus. Kalo maksimalin 
dikampus dari jam brp mpe jam berapa gitu 
bener-bener ngerjainnya dikampus. Kalo 
dirumah lagi niat n gak capek ya ngerjain 
tapi kalo udah capek ya lanjut dikampus 
aja diniatin lagi harus ngerjain sampe 
selesai.. ada jadwalnya gitu.. Sampe 
deadline tu udah tercover jadi tinggal 
nambahin gitu

2a 

.. 

 
 
 
 
 
 
 

2b 

• Usaha yang konsisten dari 
subyek yang diharapkan 
dapat menyelesaikan PAA. 

 
 
 
 
 
• Hasil dari usaha yang 

dilakukan agar proyek siap 
dalam pengumpulan 

32 Bagaimana hasil dari tahap PAA anda 
selama ini? Lalu bagaimana anda 
menanggapi keberhasilan anda tersebut? 
 

Hasilnya memuaskan juga maksudnya dari 
2 dosen penguji itu udah baik tinggal 
nambahin dikit-dikit..seneng tapi ya 
geregetan juga soalnya dari yang dikit gitu 
kenapa sampe gitu..perasaannya gak 
nyangka gitu...sekecil gitu tapi menohok

2c 

... 

 
1d 

• Memperlihatkan hasil yang 
telah dicapai 

• Perasaan senang namun 
cukup geregetan dengan 
kesalahan yang tak terduga 
oleh subyek 

 

Wawancara tambahan pada Jumat, 12 Oktober 2012, via chating : 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Bisa mbak ceritain pas kuliah mbak 

gimana? Dari tugas, dosen, dll gitu? Ada 
kesulitan apa gitu mbak? 

Ini maksudnya kuliah biasa sebelum PAA? 
kalo tugas & dosen tuh relatif ya,,ada yang 
menyenangkan dan gak.. 

 

kesulitan paling nyari data tugas aja yang 
kadang susah.. 

 

2 Pas kuliah dulu mbak...susahnya gimana 
mbak? 

 Susahnya nyari datanya tuh, kan kadang 
yang punya banyak data adalah para senior 
yang pinter-pinter gitu, nah yang pinter-
pinter itu kadang pelit data gitu.. kayak 
harus kenal satu-satu biar lancar minta 

 



data.. kadang ma temen 1 angkatan aja 
kalo gak kenal banget temen kita itu bakal 
gak kasih data.. 

3 Di arsitektur itu kekeluargaan ya mbak? 
selain data apa lagi mbak? 

 Kekeluargaan itu bagi yang saling kenal 
dan bertegur sapa, kalo gak kenal ya 
sebodo teuing.. jadi kayak membentuk 
kelompok-kelompok sendiri gitulah.. apa 
ya? kayaknya gak ada.. 

 

4 Cara nyesuain diri mbak gimana mungkin 
pas belajar autocad dll gitu mbak? 

 Nyesuai'in diri ya paling cari tmen yang 
sekiranya enak buat berteman, mungkin 
dari banyak temen bisa nambah 
pngetahuan dan data, banyak channel 
gitulah.. kalo temennya susah ya udah, 
ditinggalin, paling hubungannya gak 
terlalu deket ma temen tersebut.. 

 

5 Lebih ke temen mbak? kalo dari materi 
kuliah yang mbak ambil? 

 Kalo penyesuaian dari materi kuliah paling 
sebisa mungkin ngikutin kuliah gitu, 
walaupun misal susah gitu materinya.. 
paling ntar kalo gak mudeng baru tanya-
tanya temen,,gitu.. 

 

6 Kalo pas PAA gimana mbak? suasana 
individual gitu? 

 Kalo PAA gak individual gitu.. mungkin 
karena lebih kenal juga sama sebagian dari 
temen-temen PAA.. 

 

7 Pas sidang kemarin gimana mbak? 
perasaannya ada yang kurang to mbk? 

Pas sidang kemarin sih aslinya nyante 
banget.. cuma kadang kalo temen-temen 
pada cerita tentang kekhawatiran akan 
sidang mereka aku juga ikut degdegan.. 
cuma ada rasa takut aja d akunya

1d 

.. 
sebenernya juga udah mulai suwung dari 
sebelum sidang.. suasananya tuh kalo 
diajak omong temen nyambung tapi 
kadang gak nyambung, kayak pengen 

Dinamika perasaan yang 
kompleks yang muncul dengan 
berbagai situasi yang 
membentuk perasaan tersebut 



bener-bener sendiri,gitu.. 
8 Perasaan itu beda dari sebelumnya mbak? 

dari persiapannya sendiri pas itu mbak 
udah siap? 

Maksudnya beda dari perasaan sebelumnya 
gimana? 

 
persiapan sih udah siap, yakin.. 

tapi kayak ada yang ngganjel apa gitu.. 
makanya jadi kayak suwung gitu.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUBYEK 3 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE ANALISIS 
1 Siapa nama lengkap anda? Nursita Santi Putri Wibawati   
2 Dimana tempat dan tanggal lahir anda? Kudus,18 September 1990   
3 Angkatan berapa? 2008   
4 Berapa bersaudarakah anda? 

 
Aku 2..aku anak pertama yang kedua cowok 
kebetulan disini juga arsitektur 

  

5 Bagaimana hubungan anda dengan 
keluarga? 

Kebetulan deket banget soalnya memang di 
keluargaku tu gak ada yang namanya 
istilahnya apa ya.. mereka menghargai tapi 
tetep emang keluarga terbuka jadi satu sama 
lain deket gitu,jadi setiap ada apa-apa tetep 
di omongin walau ada privasi tapi tetep 
komunikasi. 

  

6 Bagaimana pendapat keluarga khususnya 
orangtua saat anda memilih jurusan 
arsitektur ini? 

eee…piye ya… gak nyangka sih karena 
dulu ada 1 SMA…ee.. aku pernah sakit, trus 
d ICU selama 2 bulan juga pernah 
pokoknya aku gak sekolah selama 1 
semester. Trus mereka tu gak pertama aku 
gak milih disini kan tapi milihnya memang 
dokter tapi orang tua gak restu karena 
takutnya tambah sakit karena banyak virus 
atau segala macem di rumah sakit kan. Trus 
akhirnya milih arsitek pertamanya kuatir 
tapi yang pasti dijalani aja, mereka gak 
nargetin banyak harus lulus berapa tahun aja 
gak papa ya dijalani aja..dulu sih waktu 
kecil tapi prepare lebih ke dokter tapi 
memang gak boleh aja.. 

  



7 Apa yang anda rasakan setelah anda 
masuk dalam jurusan arsitektur? 

Berat…hahaha… karena banyak tugas kan 
soalnya apalagi fisik gak dukung… jadi gak 
bisa lembur terus-terusan jadi bener-bener 
bagi waktunya bener tapi.. lama lama kan 
kebiasaan banyak bantuan banyak temen-
temen kan jadinya apa..trik sebenernyanya 
ditrik aja..ya bagi waktu yang penting tu 
menejemen waktu aja.. 

  

8 Bagaimana dengan tugas-tugas kuliah 
yang anda jalani? 

Paling tetep dijalani aja trus.. tapi gak 
banyak ngeluh maksudnya mencoba 
mengurangi yang namanya lembur soalnya 
pasti kalo lembur pasti capek dapet 
nyebapin sakit kemungkinan dikurangi. Ya 
pokoknya gimana ya bagi-bagi waktu ajalah 
trus abis tu ya banyak temen juga ya 
misalnya kalo berat ada yang gak bisa ya 
dibantu jadi tetep ada bantuan walaupun 
bantuannya gak dibuatin gitu ya enggak 
cuma ada bantuanlah..untuk sakit … 

  

9 Bagaimana hubungan anda dengan 
teman ataupun senior anda? 

Ya lumayanlah.. tetep komunikasi 
maksudnya tetep deket … yah cuma emang 
tipenya gak banyak ngomong kalo 
dikampus… jadinya memang suka ikut 
nimbrung tapi gak begitu banyak yang 
keluar omongan paling yah cuma 
didengerin gitu aja kalo misal dimintain 
pendapat ya ngomong bukan tipe yang 
banyak omong ya kalo ada yang cerita ya 
didengerin baru kalo ada yang minta 
pendapat baru keluar omongan tapi, 
maksudnya bukan tipe orang yang suka 
weee… weee… rewo-rewo… 

  



10 Apakah anda sering mensharingkan 
permasalahan yang terjadi pada diri anda 
dengan teman ataupun keluarga? 

Sering.. sering.. dulu sih.. awalnya dulu tu 
sering gak ngertikan soalnya kan memang 
eee baru bener-bener baru…trus keluarga 
juga gak ada yang basicnya.. jadinya banyak 
gak ngertinya, banyak tanya juga ke kakak- 
kelas lama-lama trus tanya juga  ke temen-
temen sharing..  

  

11 Selama perkuliahan anda apakah ada 
permasalahan baik saat mengikuti 
perkuliahan, tugas, maupun dengan 
dosen? 

kalo ada masalah itu apa pasti.. cuman kan 
apa namanya...banyak temen ada keluarga 
juga jadi setiap ada masalah tuh…berusaha 
apa ya mencari solusinya misal kalo cari 
solusi sendiri ya tanya ke orang yang lebih 
tau.. Ya ada pasti itu ngalami tapi ya tadi itu 
apa namanya kalo misal dari sendiri gak 
bisa ngatasi minta tolonglah ke temen 
keluarga.. eeemmm…apa ya maslahnya 
kalo gak macem-macem sih gak mesti tugas 
gak mesti dosen malah memang aku yang 
gak mudeng ato mungkin kurang PD... 

  

12 Bagaimana penyelesaian tugas-tugas 
kuliah anda selama kuliah? lancar atau 
adakah kendala dalam penyelesaiannya? 

Yaa…alhamdulillahnya lancar walau 
memang ada batu sandungan yang pasti itu 
ada.. ya alhamdulillahnya kalo sabar 
ditekuni satu-satu.. ya Alhamdulillah sih.. 

  

13 Apa yang anda lakukan saat anda 
mengalami kesulitan dalam penyelesaian 
tugas tersebut? 

Pertamanya sih.. doa itu pasti.. soalnya 
semuanya diserahin sama yang di Atas trus 
juga minta tolong…ya kayak gitulah minta 
tolong.. pokoknya gitulah diselesein sendiri 
dulu tapi kalo misalnya gak bisa, mentok 
baru minta tolong bantuan.. emm.. temen 
kakak kelas juga jadi yang dianggap lebih 
tau aja 

  

14 Bagaimana hubungan anda dengan Saat PAA, alhamdulillahnya dosennya tu   



dosen pembimbing PAA anda? baik banget jadinya tu enak gitu jadi 
langsung kalo ada apa-apa. Dosennya kan  
kebetulan sibuk jadi jarang kalo ketemu ya 
sebentar tapi untungnya dosennya itu care 
baik sama anak bimbingannya jadinya enak 
jadi bisa banyak tanya, bisa sharing juga. 
Ndak...kadang malah dosennya yang 
dateng, kalo misalnya via telpon gitu jarang 
mungkin kan karena sibuk gitu, di sms juga 
mungkin jarang bales cuman tu kalo misal 
dosennya tu gak bisa bales, dosennya tu 
dateng ke studio..he eh...kebetulan enaknya 
disitu dosennya. 

15 Prestasi apa yang telah anda dapat 
selama perkuliahan? Adakah 
pengaruhnya dalam PAA anda sekarang? 

Ohh..itu selama kuliah tu prestasi yang 
menonjol banget tuh gak ada.. itungannya 
tuh aku standar gitu… tapi kebetulan PAA 
yang aku ambil tu disini kaitannya eee... 
gimana ya..kantornya bapakku jadi ya aku 
PD aja… ya soalnya percaya aja insaallah 
bisa. Apalagi ini kan istilahnya aku kayak 
promosi disini kantornya bapakku sendiri, 
insaallah aku bisa, tujuannya kan juga baik 
gitu mempromosikan. Aku.. ambil tentang 
kantor bank. Disini, di Semarang.. he eh.. 

  

16 Menurut anda, selama kuliah apakah 
anda merasa lebih berhasil dibandingkan 
dengan teman anda? 

Emmm... Kalo aku sih… kalo misalnya 
nilai itu lebih tinggi atau gimana gitu 
beberapa pernah, tapi ya ngerasa lebih 
berhasi dari temen kalo sekarang aku gak 
merasa maksudnya gimana ya aku merasa 
lebih berhasil dari temen gak, aku ngerasa 
kita sama-sama aja. Ee...gimana ya.. aku tuh 
ngerasanya, eee.. keberhasilan tu bukan 

  



karena materi atau nilai yang lebih tapi 
keberhasilan itu menurut aku kalo aku di 
terima di masyarakat. Jadinya buat nilai 
atau materi yang lebih buat aku tuh 
maksudnya sama-sama aja kita semua tuh 
jalannya bareng, kalo kamu juga maksudnya 
aku lebih di A, misal temen di B jadi ya 
sama aja punya kelebihan gitu jadi ya 
maksudku sama aja jadi gak ada sesuatu 
yang istimewa gitu.. 

17 Adakah pandangan mengenai PAA itu 
saat anda awal kuliah?mungkin dari 
teman atau senior yang telah mengambil 
PAA? 

Pandangannya… iya… belum.. belum.. soal 
awal ngeliat mbak-mbak yang PAA gitu 
paling cuma tau mbaknya PAA ik gitu aja.. 
soalnya aku ngejalani yang disini dulu kan 
sekarang masih yang awal jadi aku 
ngeliatnya jalani yang di depan dulu untuk 
masalah PAA nanti dululah pokoknya yang 
sekarang aja.. kalo memang sudah deket 
baru dipikirkan.. 

  

18 Adakah teman atau senior yang menjadi 
panutan anda? 

Eemmm.. kalo disini sih…gimana ya kalo 
panutan di aku gak ada sih aku cuma 
ngeliat, kalo aku ngeliat orang, ow.. 
mbaknya lebih disini oh aku harus 

1b 

berusaha 
aku harus bisa gitu.. tapi aku juga ngeliat 
orang ini kelemahannya ada disini.. apa 
namanya solusinya ada dimana gitu bisa 
dijadiin kayak pelajaran sama nanti aku, apa 
namanya jadi solusi buat kelemahanku. Dari 
kelemahan bisa aku jadikan pelajaran 

Melihat kelebihan dan 
kekurangan seseorang untuk 
membuatnya belajar 
menjadi diri yang lebih baik 
dari sebelumnya 

19 Bagaimana perasaan anda melihat 
teman-teman atau senior yang menjadi 
panutan anda telah lulus PAA terlebih 

Pertama sih.. kemarin sempet ada yang udah 
lulus kan…rasanya aduh ada yang 
ketinggalan perasaan ketinggalan tapi 

  



dahulu? perasaan juga terpacu, motivasi juga. 
20 Apa yang dapat anda petik dari 

pengalaman teman anda yang telah lulus 
ataupun yang gagal? 

Eee.. aku belajarnya gini sih Semua orang 
tu punya waktunya sendiri sih jadi mending 
percaya sama Tuhannya masing-masing, 
percaya sama dirinya sendiri insaallah pasti 
ada jalan, ada waktunya sendiri buat sukses. 

  

21 Adakah kritik dan saran dari teman anda 
sehubungan dengan proses PAA ini? 

Ada sih beberapa..kayak misal ada beberapa 
ya kayak .. mungkin dari bahannya.. cara 
bekerjanya ya gitu maksudnya ada 
masukan. Apa namanya 

1b 

cara bekerjanya 
harus diperbaiki dalam apa namanya 
manajemen waktu. 

Melihat senior yang telah 
lulus, karena ia kurang 
dalam manajemen waktu 
sehingga subyek lebih fokus 
pada pintar-pintar mengatur 
waktu 

22 Apakah ada orang yang meyakinkan 
anda dalam pengerjaan PAA anda? 

Ada..   

23 Mengapa anda meyakini orang tersebut 
dapat memberi dukungan terhadap 
berlangsungnya PAA anda? 

keluarga sih… soalnya mereka kan yang 
paling deket sama aku udah gitu apa 
namanya mereka selalu ada buat aku selama 
hidup aku pokoknya dalam kondisi apapun, 
apapun keluargaku pasti ada buat aku, 
jadinya aku percaya sama mereka. Soalnya 
mereka istilahnya apa namanya mau aku 
susah aku seneng.. mereka tuh selalu siap 
ada gitu buat aku.. 

  

24 Bagaimana tanggapan anda terhadap 
pemberi dukungan tersebut selama 
proses PAA ini? 

Seneng sih… merasa termotivasi… jadi apa 
namanya merasa banyak dukungan harus 
lebih kuat, harus lebih tegar, harus bikin 
bangga. 

  

25 Dari dukungan ataupun pemberian 
semangat dari teman ataupun keluarga 
berupa apa? Secara verbal ataupun 
perilaku? 

Pertama doa, yang kedua jelas dukungan 
moril dari apa namanya baik itu perilaku, 
entah itu nasehat apapun bentuknya aku 
percaya dari mereka bentuknya banyak. 
Kalo untuk perhatian khusus gitu enggak.. 

1c Mempercayai keluarga 
sebagai pemberi dukungan 
dan pemerhati kondisi 
subyek sehingga dapat 
menyelesaikan semua 



ya aku bukan tipe orang yang suka 
diperhatiin secara khusus gitu tapi apa 
dengan apa namanya sikap sehari-hari, 
mereka tuh contoh paling gampang tu gini.. 
apa tu mereka tanya udah makan belum itu 
tu udah bentuk dukungan gitu jadi mereka 
kan ngingetin dan itu tuh mereka pengennya 
aku trus sehat jadinya bisa ngelanjutin PAA 
ku

tahapan PAA dengan lancar 

 begitulah contoh-contohnya jadi gak 
perlulah harus ditemeni gitu. Hal yang kecil 
itu lebih bermakna. 

26 Bagaimana perasaan anda ketika 
memulai PAA? 

Degdegan.. masih degdegan. Kan kalo 
sekarang gitu masih degdegan tapi lebih 
degdegan yang pertama. Waktu sidang yang 
kedua jadi lebih tenang. Yang awal tuh 
degdegannya banget soalnya yang pertama 
itukan baru sidang proposal pertama jadinya 
kan PAA gak ngerti gimana di dalemnya itu 
digimanain, gak ngerti harus ngadepin 
siapa, gak ngerti harus ngomong apa, harus 
gimana tuh masih di awang-awang semua. 
Jadi perasaannya tuh degdegan banget, tapi 
abis masuk lumayan semuanya udah lega 
kan karena semuanya tinggal ngomong tuh, 
tinggal jawab pertanyaan jadinya lega sih.. 
yang kedua juga jadi lebih tenang

1d 

, tapi lebih 
banyak tantangannya. Ee.. karena mungkin 
lebih berat, pengujinya lebih memojokan, 
lebih banyak tantangannya tapi ya 
alhamdulillahnya ya aku lebih percaya. 
Percaya.. ya insaallah hasilnya baik juga  

Perasaan cemas namun tetap 
berkeyakinan untuk tetap 
menjalani sidang PAA 
dengan lebih percaya bahwa 
hasilnya akan baik pula. 

27 Bagaimana proses bimbingan anda Eemm.. sempet gimana ya nanti kalo aku   



dengan dosen pembimbing anda selama 
proses PAA berlangsung? 

PAA..aku harus gimana.. aku waktu 
pertamanya ngeliat anak-anak PAA tuh 
malah yang tak liatin kayak harus pake rok 
harus pake sepatu cewek. Aduh harus kayak 
gitu ya..gak kepikiran..tapi pas semester 7 
udah mulai kepikiran aku besok harus bikin 
apa ya..kayak gitu baru kepikiran, baru 
menggali ide. (menceritakan sedikit 
pandangan mengenai awal PAA). Semester 
8 mulai persiapan sebenernya gak dipake 
karena sempet ganti judul sih..karena gak 
disetujui sama dosennya. Kurang..apa 
ya...pokoknya dinilai kurang aja..kayak 
kurang greget gitu. Awalnya mau 
pabrik..tapi kurang ya masak Cuma pabrik.. 

28 Bagaimana perasaan anda saat 
mengetahui siapa dosen penguji anda? 

Alhamdulillah tuh dosennya baik. Aku juga 
udah kenal bener sama pengujinya jadinya 
apa namanya ya gak masalah sih soalnya 
tuh dia, pengujinya itu pembimbingku 
semester lalu. Dulu ada seminar gitu, dia tu 
malah ngajak bercandaan gitu jadinya agak 
gak degdegan sih

 

.. 

1a 
 
 
 

1d 

 
• Pengalaman pernah 

bertemu dengan dosen 
penguji tersebut pada 
suatu mata kuliah 

• kecemasan subyek 
berkurang 

29 Saat berlangsungnya sidang PAA apa 
yang anda rasakan? 

Degdegan.. pasti degdegan.. sebelum 
presentasi tu degdegan tapi udah ngomong 
udah presentasi ya alhamdulillah gak papa 
sih udah lancar-lancar aja.. selagi aku bisa 
menjawab bisa njelasin. Tapi kalo misalnya 
apa pas aku ngerasa apa ya.. pas aku belum 
menguasai.. masih sempet grogi, aduh nati 
gimana ya

1d 

.. 

Perasaan cemas karena 
subyek merasa khawatir 
dengan kemampuannya 
karena terkadang subyek 
sempat grogi bila belum 
menguasai materi yang ia 
sampaikan saat PAA 

30 Menurut anda apakah anda yakin untuk 
dapat menyelesaikan PAA ini dengan 

Ada sih.. kalo apa namanya strategi lebih 
mungkin ke itu aja manajemen waktu sama 

  



baik? Lalu apakah yang akan anda 
lakukan untuk dalam mencapai 
keberhasilan tersebut? 
 

mungkin apa ya..ee..berbagi misal aku ada 
yang gak ngerti minta tolong, eehh..kamu 
tau gak ini, kalo kamu tau aku kasih tau 
dong..jadi lebih share ke temen. Jadi kalo 
misal nemu kesulitan jadi lebih apa, lebih 
gampanglah maksudnya gampang tu dalam 
arti ada bantuannya karena dari awal udah 
share dulu ke temen kayak aku tu punya apa 
proyek kayak gini. Apa namanya nanti 
kamu bisa bantu gak kalo aku nemu 
kesulitan. 

31 Dari apa yang telah anda lakukan selama 
ini, apakah anda telah membuat prediksi 
apa yang terjadi dari perilaku anda 
tersebut? 
 

Kalo bayangan-bayangan kayak gitu aku 
gak ada, cuman apa istilahnya kayak apa tuh 
berencana. Rencana-rencana kayak strategi-
strategi kayak gitu kedepannya kayak apa. 
Persiapan udah ada tapi kedepannya gimana 
dipasrahin gitu aja. Gak mau 
membayangkan yang lebih-lebih. Yang 
penting niat, usaha, doa, dan yang terakhir 
pasrah

2a 

. 

Adanya niat, usaha, serta 
doa serta pasrah dengan apa 
yang terjadi diluar persiapan 
yang ada 

32 Bagaimana hasil dari tahap PAA anda 
selama ini? Lalu bagaimana anda 
menanggapi keberhasilan anda tersebut? 
 

Yang pertama alhamdulillah paling Cuma 
ada perbaikan di beberapa bagian jadi kalo 
yang kemarin ini memang ada kesulitan 
karena memang apa namanya pengujinya 
itu gak paham sama proyeknya jadi 
memang perlu ekstra untuk buat apa 
istilahnya besok kedepannya berarti aku 
harus ngeluarin apa namanya ekstra nyiapin 
gitu.. Belom..emm..kalo manusia tuh 
ditanyain puas atau gak pasti gak ada yang 
namanya puas tapi kalo aku tuh bersyukur
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udah bisa sampe sini udah bisa tahap-

 
 
 
 
 
 
 
 

2c 
 
 

• Dapat menyelesaikan 
dengan baik 

 
 
 
 
 
 
 
• Menyatakan nilai hasil 

yang telah dicapai 
 



tahapannya berlalu tapi itu tuh gak 
menutupi aku untuk berusaha lebih baik 
lagi. 

 

Apabila nyampe sini udah bisa 
nyelesein dengan baik trus udah bisa sidang, 
dosennya juga udah bilang baik tinggal 
usaha lebih keras lagi dan besok hasilnya 
harus lebih baik lagi 
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• dosen pembimbing yang 

menguatkan hasil dari 
proyek subyek, sehingga 
subyek semakin berusaha 
untuk lebih baik lagi 
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