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LAMPIRAN 

 

Angket kuesioner 

1. Apakah anda mengetahui tentang disiplin waktu ? 

a. Ya   b. Tidak 

 

2. Dimana biasanya anda menerapkan disiplin waktu ? 

a. Rumah  b. Kampus  c. Organisasi/UKM  d. Kantor  

 

3. Pada penerapannya apakah anda merasa kesulitan untuk disiplin waktu ? 

a. Ya   b. Tidak  c. Lumayan  

 

4. Apakah anda selalu datang tepat waktu pada saat datang ke sebuah 

pertemuan/janji? 

a. Ya   b. Tidak  c. Kadang  

 

5. Apakah anda selalu datang pada pertemuan sebelum waktu yang telah 

ditentukan? misalnya datang 5 menit sebelum pertemuan. 

a. Ya   b. Tidak  c. Kadang  

 

6. Apakah anda selalu datang terlambat jika datang ke sebuah 

pertemuan/janji ? 

a. Ya   b. Tidak  c. Kadang  

 

7. Apakah teman anda selalu datang tepat waktu pada saat janji pertemuan 

dengan anda ? 

a. Ya   b. Tidak  c. Kadang  

 

8. Apakah menurut anda kedisiplinan waktu seseorang dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan sekitar ? 

a. Ya   b. Tidak  c. Tidak Terlalu  

 

9. Selain lingkungan hal apa yang kira – kira dapat mempengaruhi 

kedisiplinan waktu seseorang ? 

a. Keluarga  b. Kebiasaan diri sendiri  c. Peraturan tertulis/tidak 

tertulis 
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10. Apakah anda merasa budaya Jepang yang ada di kampus mempengaruhi 

kedisiplinan waktu anda ? misal, datang kelas tepat waktu atau sebelum 

kelas dimulai 

a. Ya   b. Tidak  c. Tidak Terlalu 

 

11. Apakah menurut anda orang Jepang sangat baik dalam kedisiplinan 

waktu ? 

a. Ya   b. Tidak  c. Tidak terlalu 

 

12. Menurut anda nilai apa saja yang bisa kita ambil dari kebiasaan disiplin 

orang Jepang? 

a. Bertanggungjawab  b. Menghargai Orang Lain  c. Menghargai 

Waktu 

 

13. Apakah menurut anda disiplin waktu orang Jepang dapat dijadikan contoh 

untuk orang Indonesia ? 

a. Ya   b. Tidak   

 

14. Menurut anda faktor apa yang menyebabkan orang tidak disiplin waktu 

a. Tidak terbiasa  b. Merasa bukan tanggung jawab  c. Lingkungan 

tidak disiplin 

 

15. Menurut anda pola pemikiran seperti apa yang harus di ubah agar orang 

Indonesia bisa disiplin seperti orang Jepang? 

................................... 

 

16. Menurut anda nilai apa yang dapat orang Indonesia terapkan dari 

kedisiplinan waktu orang Jepang? 

........................................ 

 

17. Menurut anda penerapan apa yang harus dilakukan agar orang Indonesia 

disiplin waktu dan apa yang harus diubah dalam diri masyarakat 

Indonesia? 

................................................................................................... 

 


