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LAMPIRAN A 

KUESIONER PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Kuesioner 

Pengaruh Harapan , Kenyataan , Komunikasi Eksternal Mahasiswa terhadap 

Kemelekatan Merek  

(Studi Kasus Pada Mahasiswa Semester 1 Program Unika Soegijapranata 

Semarang) 

 

Adapun petunjuk pengisian kuesioner ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Kuesioner ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu identitas responden, kuesioner 

Harapan, kuesioner Kenyataan, kuesioner Komunikasi Eksternal dan kuesioner 

Kemelekatan Merek. 

2. Isilah kuesioner ini sesuai dengan kondisi yang terjadi pada Sampel Mahasiswa 

semester 1 Program Studi Manajemen, Akuntansi,Teknologi Pertanian, Psikologi 

Unika Soegijapranata Semarang. 

3. Berilah tanda centang (√) pada pilihan jawaban sesuai dengan kondisi yang terjadi 

pada Sampel Mahasiswa semester 1 Program Studi Manajemen, Akuntansi, 

Teknologi Pertanian, Psikologi Unika Soegijapranata Semarang. 

 

Bagian I.      Identitas Responden 

Mohon isi identitas responden ini dengan kondisi responden yang sebenarnya. 
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a. Nama  : …………………………………………………. 

b. Nim   :…………………………………………………… 

c. Jenis Kelamin : …………………………………………………. 

e. Progdi             : …………………………………………………. 

Petunjuk Pengisian 

Berikan tanda  (√)  pada kolom jawaban yang telah tersedia disetiap pertanyaan 

tersebut. 

Keterangan : 

SS : Sangat Setuju (5) 

S : Setuju (4) 

N : Netral (3) 

TS : Tidak Setuju (2) 

STS : Sangat Tidak Setuju (1) 

Bagian II Harapan 

No  Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Tugas& Kewajiban 

mahasiswa seperti 

pengembangan akademik dan 
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softskill membuatmu yakin 

untuk menyelesaikan kuliah 

sampai akhir  pada Unika 

Soegijapranata. 

Alasan : 

2. Prospek kelulusan mahasiswa 

yang lulus dengan cepat dan 

sukses sudah membuatmu 

yakin untuk menyelesaikan 

kuliah sampai akhir pada 

Unika Soegijapranata. 

     

Alasan: 

3. Suasana Belajar dalam 

perkuliahan seperti metode 

belajar yang kreatif sudah  

membuatmu Nyaman untuk 

menyelesaikan kuliah sampai 

akhir pada Unika 

Soegijapranata. 

     

Alasan: 

4. Kerjasama dalam kelompok      
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selama perkuliahan seperti 

menciptakan semangat 

kepemimpinan dan 

pengambilan keputusan 

sudah   membuatmu yakin 

untuk menyelesaikan kuliah 

sampai akhir  pada Unika 

Soegijapranata. 

Alasan: 

 

Bagian III Kenyataan 

No  Pertanyaan SS S N TS STS 

5. Peraturan tata – tertib dalam 

kelas seperti berlaku dengan 

disiplin sudah membuatmu 

yakin untuk menyelesaikan 

kuliah sampai akhir pada 

Unika Soegijapranata. 

     

Alasan: 

6. Pelayanan perkuliahan seperti      
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sistem administrasi sudah 

membuatmu yakin untuk 

menyelesaikan sampai akhir 

pada Unika Soegijapranata. 

Alasan: 

7. Fasilitas Perkuliahan yang 

ada dikelas seperti desain dan 

isi fasilitas sudah 

membuatmu yakin untuk 

menyelesaikan kuliah sampai 

akhir pada Unika 

Soegijapranata. 

     

Alasan: 

Bagian IV Komunikasi Eksternal 

No  Pertanyaan SS S N TS STS 

8. Desain Bangunan gedung 

seperti bentuk bangunan 

suatu kelas atau ruang 

perkuliahan  sudah 

membuatmu nyaman & yakin 

untuk menyelesaikan kuliah 
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sampai akhir pada Unika 

Soegijapranata. 

Alasan: 

 

9. Media informasi seperti 

pendaftaran masuk,informasi 

biaya studi,situasi 

perkuliahan,sudah 

membuatmu mengerti & 

yakin untuk menyelesaikan 

kuliah sampai akhir pada 

Unika Soegijapranata. 

     

Alasan: 

 

Bagian V Kemelekatan Merek 

No  Pertanyaan SS S N TS STS 

10. Unika Soegijapranata 

merupakan pilihan terakhir 

yang membuatmu yakin 

untuk menyelesaikan kuliah 

sampai akhir pada Unika 
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Soegijapranata. 

Alasan: 
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LAMPIRAN B 

KUESIONER PENELITIAN 

TERBUKA DARI EMPAT 

PROGRAM STUDI 
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Tugas dan Kewajiban Mahasiswa 

Alasan 

Sebagai Motivasi         

Melatih Tanggung-jawab     

Mempunyai semangat yang tangguh    

Dapat mengembangkan bakat yang dimiliki   

Membuat Mahasiswa menjadi rajin    

Sudah seharusnya dilakukan mahasiswa    

Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa 

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang tugas dan kewajiban mahasiswa 

adalah sebagai berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu yakin dan menyadari di unika akan mendapatkan 

motivasi dalam belajar yang baik. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari dan percaya di unika akan mendapatkan 

semangat belajar yang tangguh,semua itu diharapkan untuk menumbuhkan rasa 

semangat pantang menyerah akan menggapai gelar yang ada. 

(3)Mahasiswa semserter satu menyakini di unika mereka dapat mengembangkan 

bakat yang dimiliki lewat unit kegiatan mahasiswa yang ada di dalam lingkungan 

kampus. 

(4)Mahasiswa semester satu menyakini di unika mereka dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang ada dan mereka miliki dalam suatu inovasi baik ide, pengetahuan, 

penemuan atau produk yang baru.  

Prospek Kelulusan Mahasiswa 

Alasan 

Menjadi motivasi tersendiri       

Ada target kelulusan yang tepat    

Cukup berpengaruh      

Karena salah satu faktor mempengaruhi masuk unika 

Karena di unika ada carier center    

Banyak lulusan unika yang sukses     
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Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang prospek kelulusan mahasiswa 

adalah sebagai berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyakini di unika mereka termotivasi akan prospek 

kelulusan alumni unika yang dapat berprestasi didunia kerja saat ini. 

(2)Mahasiswa semester satu menyakini di unika ada target kelulusan yang tepat 

waktu, sesuai yang mereka harapkan. 

(3)Mahasiswa semester satu menyakini di unika terdapat biro SSCC yaitu 

Soegijapranata Student Carier Center yang dapat membantu mereka mencari 

informasi tentang peluang kerja. 

(4)Mahasiswa semester satu menyadari salah satu faktor mereka masuk unika adalah 

melihat banyak lulusan unika yang sukses dalam cariernya. 

 

Suasana Belajar Dalam Perkuliahan 

Alasan 

Adanya inovasi dalam proses belajar yang kreatif           

Suasana belajar yang diciptakan oleh dosen cukup baik       

Menumbuhkan pola pikir yang baik       

Suasana belajar lebih aktif       

Karena ada ide - ide baru dalam belajar       

Metode belajar kurang kreatif       

Belum ada metode belajar yang nyaman       

Agar tidak jenuh dan bosan       

Biasa saja           

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang suasana belajar dalam perkuliahan 

adalah sebagai berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan mendapatkan banyak 

metode belajar yang kreatif yang diciptakan oleh dosen dan mahasiswanya. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka dapat menumbuhkan pola 

pikir yang baik dalam menciptakan suatu inovasi baru. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika suasana dalam belajarnya sangat 

aktif karena itu salah satu tuntutan untuk menyelesaikan kuliah mereka tepat waktu. 
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(4)Mahasiswa semester satu menyadari di unika para dosennya dapat menumbuhkan 

semangat dan suasana belajar yang baik didalam kelas, dengan saling tanya – jawab 

untuk mereka dapat secara cepat mencerna suatu ilmu yang diberikan oleh dosen. 

(5)Mahasiswa semester satu menyadari di unika ada beberapa dosen yang masih dan 

mempertahankan gaya mengajar yang seperti guru sma atau metode belajar yang 

kurang kreatif,akan tetapi itu semua dapat ditutup dengan materi dan tugas yang 

diberikan. 

 

Kerjasama Dalam Kelompok 

Alasan 

Dapat menjadi motivasi yang baik dalam belajar   

Dapat menciptakan persahabatan yang baik   

Membuat semangat dalam proses belajar   

Adanya semangat kekeluargaan antar teman   

Mempunyai semangat untuk berani mengeluarkan 
pendapat 

Dapat menciptakan kekompakan antar teman   

Teman nya banyak yang individualis    

Biasa saja           

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang kerjasama dalam kelompok adalah 

sebagai berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika kerjasama dalam kelomok 

menjadikan motivasi yang baik dalam proses belajar. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika sangat cepat sekali menciptakan 

persahabatan yang baik antar teman,yang dapat mengurangi rasa kecemburuan sosial 

antar teman. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika kekompakan kerjasama dalam 

kelompok sangat cepat sekali diciptakan,dapat dilihat dari rasa semangat 

kekeluargaan yang tinggi.   

(4)Mahasiswa semester satu menyadari di unika dalam kerjasama anatar kelompok 

mereka dituntut berani untuk mengeluarkan pendapat,ini semua diciptakan agar 

organisasi antar individu dapat terkelola dengan baik. 
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Peraturan Tata - Tertib Dalam Kelas 

Alasan 

Mendidik mahasiswa agar lebih disiplin         

Mahasiswa menjadi tertib dalam perkuliahan dan proses belajar lebih lancar 

Sangat penting untuk proses belajar – mengajar     

Mahasiswa agak lebih takut jika TA      

Dapat memotivasi mahasiswa menjadi lebih baik     

Kadang tata tertib tidak ditegakkan dikelas     

Biasa saja               

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang peraturan tata tertib dalam kelas 

adalah sebagai berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan jauh lebih disiplin 

karena didukung oleh sarana peraturan tata – tertib yang baik dalam kelas. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan jauh termotivasi untuk 

selalu masuk kuliah dan tidak berani untuk titip absen karena mereka akan terkena 

sangsi tentang akademik. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan selalu tertib dalam 

perkuliahan yang membuat semangat yang baik dan baru dalam proses belajar – 

mengajar antar dosen dan mahasiswa. 

(4)Mahasiswa semester satu menyakini di unika sangsi akdemik yang diberikan 

sangat tegas, itu yang mendorong mereka selalu konsisten dan komitmen dalam 

proses belajar – mengajar untuk mendapatkan suatu ilmu pengetahuan. 

 

Pelayanan perkuliahan  

Alasan 

Sistem admin cukup baik dan nyaman     

Sudah jelas dan terarah     

Belum sepenuhnya sistem admin berjalan dengan baik 

Krs online sering eror     

Biasa saja 
Tidak berpengaruh 

          

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang pelayanan perkuliahan adalah 

sebagai berikut; 



79 
 

(1)Mahasiswa semester satu menyakini di unika dalam pelayanan perkuliahan system 

administrasi sangat baik dan nyaman untuk mereka mendapatkan informasi. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika dalam proses pelayanan perkuliahan 

sudah sangat jelas dan terarah yang membuat mereka menjadi nyaman. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika system krs online sudah berjalan 

dengan baik,walau kadang sering error itu dikarena kan over kuota yang masuk dalm 

admin.itu semua dapat diselesaikan dengan baik lewat layanan masalah krs online 

dan mendorong mahasiswa menjadi aktif untuk lebih mengenal admin – admin yang 

ada. 

 

Fasilitas Perkuliahan 

Alasan 

Sudah nyaman       

Masih banyak coretan ditembok ,kursi dan meja 

Lcd kadang rusak     

AC yang tidak dingin    

Biasa saja 
Fasilitas kurang memadahi 
Tidak berpengaruh 

        

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang fasilitas perkuliahan adalah sebagai 

berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan mendapatkan fasilitas 

pendidikan yang nyaman didukung setiap kelas sudah ada ac yang membuat proses 

belajar – mengajar menjadi sejuk. 

(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan mendapatkan banyak 

kemudahan dalam mengirim tugas via email yang menciptakan semangat go green. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan lebih sering aktif dalam 

presentasi – presentasi baik kelompok maupun individu dalam mengoperasikan 

laptop  lewat lcd. 
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Desain Bangunan 

Alasan 

Bangunannya nyaman dan tertata rapi   

Memiliki kelas yang rapi    

Biasa saja 
Masih ada tempat yg jelek  
Tidak berpengaruh 
 

        

 

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang desain bangunan adalah sebagai 

berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan mendapatkan ruang 

perkuliahan yang nyaman didukung dengan adanya ac setiap ruang perkuliahan. 

(2)Mahasiswa semester satu menyakini di unika selalu melakukan perawatan baik 

dari cat gedung,ac,lct dan penggantian kursi-kursi yang rusak. 

(3)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka selalu mendapatkan 

kenyamanan dalam belajar karena di dukung desain bangunan yang bagus dan 

nyaman. 

 

Media Informasi 

Alasan 

Informasi sudah jelas di web       

Informasi sudah jelas di buku panduan    

Informasi yang disediakan cukup lengkap dan mudah 
didapat 

Biasa saja       

Pelayananya cepat 
Tidak terlalu berpengaruh 

          

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang media informasi adalah sebagai 

berikut; 

(1)Mahasiswa semester satu menyadari di unika mereka akan selalu mendapatkan 

banyak informasi baru melalui via web dan sintak unika. 
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(2)Mahasiswa semester satu menyadari di unika informasi perkulihan yang 

disediakan sangat jelas dan mudah diakses. 

(3) Mahasiswa semester satu menyadari di unika buku panduan sangat penting untuk 

mereka mencari segala informasi tentang mata kuliah tiap semester.  

 

Pilihan Akhir Memilih Unika 

Alasan  

Unika sudah terjamin kualitas dan kuantitasnya   

Sebagai pilihan alternative     

Karena unika pilihan pertama     

Karena progdi yang saya pilih terakreditasi A   

Karena sistem nya bagus     

Karena unika mempunyai nama dan profil  yang baik 

Karena Psikologinya bagus     

Karena mempunyai jalur kerjasama yang baik   

Karena jalur prestasi     

Tidak diterima di universitas  negeri     

Karena universitas  swasta yang bagus di semarang   

Hasil analisis jawaban kuesioner terbuka tentang pilihan akhir masuk unika adalah 

sebagai berikut; 

(1) Mahasiswa semester satu menyadari di unika sudah terjamin kualitas dan 

kuantitasnya. 

(2) Mahasiswa semester satu menyadari di unika banyak program studi yang sudah 

terakreditasi A yang mendorong mereka untuk masuk unika. 

(3) Mahasiswa semester satu menyadari di unika system perkuliahan dan 

administrasinya bagus dan mudah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 
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(4) Mahasiswa semester satu menyadari di unika mempunyai nama dan profil yang 

baik,yang menjunjung tinggi semangat kasih dan kejujuran. 

(5) Mahasiswa semester satu menyadari di unika mempunyai jalur kerjasama yang 

baik dalam proses penerimaan mahasiswa baru. 

(6) Mahasiswa semester satu menyadari di unika mempunyai banyak beasiswa dan 

potongan uang gedung bagi mahasiswa yang berprestasi. 
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LAMPIRAN C 

UJI REALIBILITAS DAN  

VALIDITAS 
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Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 120 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 120 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.681 .683 10 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tugas dan Kewajiban 

Mahasiswa 

4.1667 .55509 120 

Suasana belajar 3.8583 .70169 120 

Kerjasama Kelompok 4.0667 .77496 120 

Peraturan tata - tertib 3.6000 .71479 120 

Pelayanan perkuliahan 3.5583 .63240 120 

Fasilitas perkuliahan 3.4583 .76582 120 

Desain bangunan gedung 3.4833 .75574 120 

Media Informasi 3.9000 .67860 120 
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Pilihan akhir memilih Unika 

Soegijapranata 

4.2083 .75477 120 

Prospek Kelulusan 

Mahasiswa 

4.1333 .62083 120 

 

 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Tugas dan Kewajiban 

Mahasiswa 

34.2667 11.122 .325 .214 .662 

Suasana belajar 34.5750 11.070 .230 .190 .679 

Kerjasama Kelompok 34.3667 10.654 .273 .224 .673 

Peraturan tata - tertib 34.8333 10.711 .302 .142 .666 

Pelayanan perkuliahan 34.8750 10.967 .302 .247 .665 

Fasilitas perkuliahan 34.9750 10.092 .402 .363 .646 

Desain bangunan 

gedung 

34.9500 10.166 .394 .261 .648 

Media Informasi 34.5333 10.688 .335 .192 .659 

Pilihan akhir memilih 

Unika Soegijapranata 

34.2250 9.941 .446 .283 .637 

Prospek Kelulusan 

Mahasiswa 

34.3000 10.548 .422 .262 .645 

 
 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

38.4333 12.634 3.55446 10 
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LAMPIRAN D 

UJI UJI T, UJI F, REGRESI  

DAN 

KOEFISIEN DETERMINASI 
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HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

 

a. Uji T 

(Harapan) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.739 .595  2.923 .004 

Harapan .609 .146 .359 4.177 .000 

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika Soegijapranata 

 
(Kenyataan) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.473 .483  5.119 .000 

Kenyataan .490 .135 .317 3.626 .000 

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika Soegijapranata 
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(Komunikasi Eksternal) 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.427 .498  4.870 .000 

excomm .489 .136 .315 3.607 .000 

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika Soegijapranata 

 
 

b. Hasil Uji Regresi Linier Berganda ,uji F 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

excomm, 

Harapan, 

Kenyataan
b
 

. Enter 

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika 

Soegijapranata 

b. All requested variables entered. 
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ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 13.783 3 4.594 9.868 .000
b
 

Residual 54.009 116 .466   

Total 67.792 119    

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika Soegijapranata 

b. Predictors: (Constant), excomm, Harapan, Kenyataan 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .458 .693  .660 .510 

Harapan .513 .144 .302 3.574 .001 

Kenyataan .236 .187 .153 1.260 .210 

excomm .229 .188 .147 1.218 .226 

a. Dependent Variable: Pilihan akhir memilih Unika Soegijapranata 

 

c. Koefisien Determinasi 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .451
a
 .203 .183 .68234 

a. Predictors: (Constant), excomm, Harapan, Kenyataan 

 


