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 ANGKET 

 Perkenalkan nama saya Anwar, Mahasiswa Prodi Bahasa Jepang Universitas Darma 

Persada (UNSADA). Saya bermaksud untuk melakukan mini research dengan judul 

“Disiplin Waktu Masyarakat Jepang Di Lingkungan Kerja”. Saya mohon kesediaannya 

untuk menjadi responden dan mengisi kuesioner ini dengan baik dan benar. Terima kasih 

atas bantuan dan kerja samanya. 

 
Nama :  

Divisi :  

	
1. Apakah yang Anda ketahui tentang disiplin waktu dalam bekerja ? 

2. Sejak usia berapa Anda mulai menerapkan disiplin waktu ?  

A. Usia 1 tahun 

B. Usia 3 tahun 

C. Usia 5 tahun 

D. Dan lain-lain, sebutkan…………………… 

3. Menurut Anda mengapa masyarakat Jepang sangat menghargai waktu, terutama dalam 

bekerja ? 

4. Menurut Anda faktor-faktor apakah yang mempengaruhi disiplin waktu dalam bekerja ?  

A. Faktor lingkungan 

B. Faktor pekerjaan 

C. Faktor keluarga 

D. Dan lain-lain, sebutkan…………………………. 

5. Menurut Anda apakah bekerja selama 12 jam dalam sehari bagi masyarakat Jepang 

merupakan suatu hal yang berat ? 

A.  Ya  

B.  Tidak  

6. Disiplin waktu merupakan rangkaian waktu dalam bekerja, apakah orang Jepang harus 

membuat jadwal 1 hari sebelumnya ? 

A. Ya  

B. Tidak  

7. Bagaimana cara perusahaan menanamkan budaya disiplin waktu kepada karyawannya ?  
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A. Membuat spanduk yang dipasang di depan perusahaan agar dibaca ketika selesai 

apel pagi 

B. Mewajibkan karyawan menghafal dan diberi ujian tertulis setiap bulan  

C. Memberikan fasilitas gratis berupa buku kecil (memochou) yang tertulis budaya 

disiplin dalam bekerja  

D. Dan lain-lain, sebutkan…………………. 

8. Bagaimana cara Anda  menanamkan budaya disiplin waktu di lingkungan kerja ? 

9. Menurut Anda apakah datang tepat waktu sebelum bekerja dalam perusahaan 

merupakan sebuah kewajiban ?  

A. Ya  

B. Tidak  

10. Pernahkah Anda datang terlambat ke kantor ? 

A. Ya 

B. Tidak  

11. Jika jawabannya ya, menurut Anda mengapa hal tersebut terjadi ? 

12. Jika jawabannya tidak, menurut Anda mengapa hal tersebut terjadi ? 

13. Ketika bekerja dan datang terlambat apa yang sebaiknya kita lakukan ? 

A. Meminta maaf 

B. Membuat surat ijin dokter 

C. Memberikan penjelasan kepada atasan 

D. Dan lain-lain, sebutkan……………………… 

14. Hukuman apakah yang diterima apabila datang terlambat (dalam bekerja) ? 

A. Potongan gaji 

B. SP/surat peringatan 

C. Pemecatan 

D. Dan lain-lain, sebutkan………… 

15. Dalam bekerja apakah Anda pernah pulang terlambat akibat pekerjaan yang menumpuk?  

16. Menurut Anda apakah pulang terlambat akibat pekerjaan yang menumpuk dapat 

dikatakan sebagai kelalaian disiplin waktu dalam bekerja ? 

A.  Ya  

B. Tidak  

17. Jika jawabannya ya, menurut Anda mengapa hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

kelalaian disiplin waktu dalam bekerja ? 
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18. Jika jawabannya tidak, menurut Anda mengapa hal tersebut dapat dikatakan sebagai 

kelalaian disiplin waktu dalam bekerja ? 

19. Menurut Anda, usaha apakah yang sebaiknya dilakukan agar karyawan tidak pulang 

terlambat akibat pekerjaan yang menumpuk ? 

20. Apakah Anda sudah menerapkan disiplin waktu  dalam bekerja? 

A. Sudah  

B. Belum 

 
 

 

 

 

	




