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Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “PERSEPSI 

MAHASISWA TERHADAP KEDISIPLINAN DOSEN FAKULTAS EKONOMI 

JURUSAN MANAJEMEN UNIKA SOEGIJAPRANATA SEMARANG”, maka 

saya mohon kesediaan Sdr/i untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. 

Identitas responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.  

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

NIM    : 

Dosen yang sering terlambat : 

Alasan    : 

Jumlah mata kuliah yang sedang diambil: 

Berapa banyak dosen yang datang terlambat: 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SJ = Sangat Jarang 

J = Jarang 

B = Biasa saja 

S = Sering 

SS = Sangat Sering 
No. Pertanyaan SJ J B S SS 

1. Menurut saya, dosen FE Jurusan Manajemen 

Unika Soegijapranata selalu memberitahukan 

rencana perkuliahan (buku yang diacunya) 

dalam semester tersebut di awal perkuliahan dan 

atau memberikan silabus 
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2. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata memberitahukan prosentase 

penilaian kuliahnya 

     

3. Materi perkuliahan yang disajikan sesuai dengan 

rencana perkuliahan 

     

4. Menurut saya, dosen FE Jurusan Manajemen 

Unika Soegijapranata selalu mengajar sesuai 

dengan peraturan yaitu minimal 14 kali 

     

5. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata memberitahu tentang kuliah 

pengganti dengan waktu yang tidak mendadak 

     

6. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata jika berhalangan memberikan 

pengumuman kepada mahasiswanya 

     

7. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata memberi kuliah pengganti jika 

berhalangan hadir 

     

8. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata datang ketika memberikan kuliah 

pengganti 

     

9. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata dalam sekali kuliah 

memperbolehkan mahasiswa tanda tangan 

presensi sebanyak dua kali 

     

10. Menurut saya, dosen FE Jurusan Manajemen 

Unika Soegijapranata selalu datang tepat waktu 

     

11. Dosen FE Jurusan Manajemen Unika 

Soegijapranata mengakhiri jam kuliah sesuai 

dengan bobot SKS yang ada  
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12. Menurut saya, dosen FE Unika Soegijapranata 

memberikan sanksi kepada mahasiswa jika 

melanggar tata tertib perkuliahan atau aturan 

yang berlaku 

     

13. Menurut saya, dosen FE Unika Soegijapranata 

tepat waktu dalam mengumumkan nilai 
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Tabel : Hasil Pra Survey 
No. Angkatan  Apakah Anda pernah 

melakukan 
pelanggaran kuliah? 

Apakah faktor 
penyebabnya? Internal, 
eksternal? 

Apakah dosen menjadi 
salah satu faktornya? 
Mengapa? 

1. 2008 Pernah, titip absen, 
nyontek 

Bolos, malas, kadang-
kadang teman mengajak 
pergi 
Nyontek, semua mahasiswa 
pernah nyontek tapi ya gak 
sampe parah banget 

Kalau dosen terlambat 
kan kita lihat dosen aja 
panutan bagi mahasiswa, 
ya saya ikut bolos juga 

2.  Pernah  Bolos: kadang malas, 
menunggu dosen terlalu 
lama ya jadi malas mending 
pulang aja kalo gak bolos 
aja, dolan-dolan ama temen 

Kadang, tapi nggak 
semua, cuma ada 

3.  Pernah, bolos kuliah Macam-macam, pernah 
malas ketemu sama dosen, 
pergi sama teman, malas, 
mendung takut hujan 

Malas ketemu dosen, 
tidak enak cara 
mengajarnya, kalau 
kosong pelajaran tidak 
memberi tahu, jadi 
mending bolos saja 

4.  Pernah, membolos Malas berangkat, diajak 
teman, kalau dosen yang 
gampang titip absen 

Dosen yang mengajar 
bikin ngantuk, jadi malas 
berangkat 

5.  Pernah, lumayan 
banyak, telat, males 
kuliah 

Dosen suka terlambat 
banget, dosen tidak datang 
pada saat mengajar jadi 
kuliah selanjutnya tidak 
masuk 

Dosen sering terlambat, 
ya saya bolos saja 

1. 2009 Pernah, bolos Kuliah pagi, ada 
kesempatan bolos 3 kali 
digunakan 

Iya, terkadang ada dosen 
yang tidak memberikan 
kabar kalau tidak masuk 
telat banget jadi mending 
nggak masuk sekalian 

2.  Tidak pernah  Kalau bolos tu rasane 
eman-eman nanti 
pelajarannya kelompatan 

3.  Bolos  Males, ada keperluan 
mendadak 

Dosen killer jadi males, 
ada juga yang tidak 
ngasih kabar kalo tidak 
masuk jadi bolos 
sekalian aja 

4.  Bolos, lupa buat tugas Bolos: beberapa kuliah 
dosen tidak datang tidak 
kasih kabar jadi males 
ngikutin kuliah tersebut 

Dosen tidak ada sering 
tidak ada kabar, males, 
kurang tidur kalau kuliah 
pagi 
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5.  Lumayan sering Telat: males, bengun 
kesiangan 

Dosen tidak asyik 
mengajarnya, dosen telat 
tidak memberi kabar, 
dosen terlambat lebih 
dari 15 menit 

1. 2010 Pernah, bolos Males, kesiangan, hujan, 
diajak teman pergi 

Ada dosen yang bolos 
tapi nggak ngasih tahu, 
jadi mending titip absen 
saja 

2.  Pernah, bolos tapi 
kadang 

Malas, kalau pagi ngantuk, 
diajak teman, dosen kalau 
terlambat malas jadi malas 
nunggu 

Dosen terlambat lebih 
dari 15 menit, kadang 
dosen tidak datang jadi 
males 

3.  Pernah, bolos Diajak teman, bangun 
kesiangan, males 

Iya, karena dosen juga 
sering terlambat, jadi 
saya ikut terlambat 
15 menit kadang 20 
menit 

4.  Kadang, pernah nggak 
buat tugas, bolos 

Bolos: kurang tidur 
Tidak buat tugas: karena 
lupa 

Tidak  

5.  Pernah, bolos (paling 
sering) 

Pengaruh teman, diajak 
karaoke 

Dosen datang telat jadi 
ikut telat, dalam 1 
semester ada 4-5 dosen. 
Kadang dosen 30 menit 
baru datang 

Sumber: Data Primer yang Diolah  

 

Lanjutan Tabel 1.1. 
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