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LAMPIRAN I 

Pertanyaan Wawancara 
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PERTANYAAN-PERTANYAAN WAWANCARA 

No. Pertanyaan-Pertanyaan Pembuka 

1. Bagaimana ceritanya hingga memilih kuliah di FEB UKSW? 

2. 

Apa penilaian anda terhadap perkuliahan di FEB UKSW 
dalam segi: 

a. Proses Belajar Mengajar 
b. Kualitas Dosen 
c. Fasilitas 

3. 
Apa keunggulan atau keunikan FEB UKSW dibandingkan 
perguruan tinggi lain?  

4. 
Apakah anda merasa bangga sebagai mahasiswa FEB 
UKSW?  

 

No. Pertanyaan-Pertanyaan Inti 
1. Apa hal yang paling anda banggakan dari FEB UKSW? 

2. 
Dalam situasi seperti apakah kebanggaan tersebut anda 
rasakan?  

3. 
Bagaimana anda mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap FEB UKSW dalam kehidupan sehari-hari? 

4. 
Bagaimana anda mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap FEB UKSW dalam perkuliahan di kelas? 

5. 
Bagaimana anda mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap FEB UKSW dalam kegiatan ilmiah di luar kelas? 

6. 
Bagaimana anda mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap FEB UKSW dalam kegiatan bakat dan minat di 
kampus?  

7. 
Bagaimana anda mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap FEB UKSW dalam interaksi dengan mahasiswa 
dari fakultas lain?  

 

No. Pertanyaan-Pertanyaan Follow-Up 

1. 
Pernahkah anda mendengar hal-hal buruk tentang FEB dari 
orang lain?  

2. Bagaimana perasaan anda ketika mendengar hal-hal buruk 
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tersebut? 

3. 
Bagaimana respon anda terhadap hal buruk yang anda 
dengar itu? 

4. 
Pernahkan anda mendengar pujian atau kekaguman orang 
lain terhadap FEB UKSW 

5. 
Bagaimana perasaan anda mendengar pujian dan 
kekaguman yang anda dengar tersebut? 

6. 
Bagaimana respon anda terhadap pujian dan kekaguman 
yang anda dengar tersebut? 

7. Apa matakuliah favorit anda selama kuliah di FEB UKSW? 
8. Siapa dosen di FEB UKSW yang paling anda kagumi?  
9. Apa yang paling anda kagumi dari dosen tersebut? 

10. 
Pada saat mengikuti perkuliahan dengan dosen tersebut, 
apa tindakan yang sering anda lakukan, sebagai ekspresi 
kekaguman itu? 

11. Apa keunikan yang dimiliki angkatan anda? 
12. Apa hal yang paling anda banggakan dari angkatan anda?  
13. Apa arti FEB UKSW bagi diri anda secara pribadi?  
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LAMPIRAN II 

Hasil Coding Data 

(Trail 1) 
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HASIL CODING DATA WAWANCARA 
Tehnik: Several Sentences Coding (Pengidentifikasian  tema dalam sebuah kalimat atau beberapa kalimat) 

 
 

 
 

Hasil Wawancara dengan Sdra. Niko (Mahasiswa MM FEB – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal:  Jumat, 1 Maret 2013 
Waktu: 21:25-21:57 
 
Joseph : Pewawancara (P) 
Niko : Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Apakah anda bangga menjadi mahasiswa dari MM FEB UKSW?    
T: Bangga tapi tidak bangga sekali.  Bangga   

 Yang artinya bahwa kenapa saya bangga? karena ada sesuatu yang saya dapatkan 
disana, sehingga saya merasa bahwa dia memiliki manfaat bagi saya. 

Manfaat bagi pribadi HYD 

 Kemudian dengan keberadaan FEB itu dengan alumni dimana-mana dia punya nama, 
dan itu yang membuat saya bangga. 

Sebaran alumni HYD 

 

Kenapa saya tidak bangga sekali? karena, saya tidak menutup mata yah dengan alumni-
alumni dari universitas yang bukan UKSW, ketika melihat misalnya alumni UGM, yang 
duduk dalam posisi-posisi strategis baik dalam pemerintahan, perusahaan-perusahaan, 
dan lain sebagainya ketika lihat di media massa ada pendapat dari ahli ini dll. 

Membuat perbandingan  

PERSOALAN PENELITIAN 1  
Informasi yang hendak diketahui  Kode Kelompok Informasi (KKI)  

Hal unik dan yang paling dibanggakan dari FEB UKSW HYD 
Situasi atau kondisi saat kebanggaan terhadap FEB UKSW dirasakan SIKON 

PERSOALAN PENELITIAN 2  
Wujud kebanggaan terhadap FEB UKSW dalam:  Kode Kelompok Informasi (KKI)  

Kehidupan sehari-hari KS 
Perkuliahan di Kelas PK 

Kegiatan Ilmiah di Luar Kelas KILK  
Kegiatan Bakat Minat di Kampus KBM 

Interaksi dengan Mahasiswa Fakultas Lain IMFL 
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 Nah sejauh ini saya belum pernah mendengar bahwa pendapat dari alumni Satya 
Wacana, tapi dari UI dan sebagainya. 

 

Nah itu yang belum membuat saya puas sekali, karena istilahnya kalo orang Nias bilang 
“so wofo iyawa mba’e” yang artinya ketika kita berbicara tinggi, kita masih berada pada 
tahap “monyet yang berada di atas pohon” tetapi sebenarnya “masih ada burung yang 
terbang diatas”, nah ini yang tak bilang tadi, ada yang lebih tinggi yang kita masih bisa 
capai makanya belum puas sekali, kalo sampai disana mungkin puas, tapi kita akan 
berbicara secara internasional lagi disitu, karena secara nasional aja kita belum bisa 
berbicara banyak.  

Kekurangpuasan 
  

    
P: Kapan atau dalam situasi seperti apa kebanggaan tersebut anda rasakan?    

T: 
Ketika saya sharing dengan teman-teman, ketika berinteraksi dengan teman-teman 
diskusi, disitu saya merasakan saya bisa berbagi apa saya dapatkan dalam perkuliahan, 
saya bisa berbagi disana, diskusi berbagi ilmu dan lain sebagainya. 

Sharing SIKON 

 Saya merasa bahwa saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan. Merasa berguna  SIKON 
 Nah yang saya bagikan itu adalah sesuatu yang saya dapatkan di masa perkuliahan. 

Berefleksi SIKON 
 Itulah sebenarnya yang membuat saya sadar ada kebanggaan, karena ada sesuatu 

yang bisa saya bagikan yang tadinya saya dapatkan dari proses perkuliahan. 
    

P: Menurut pandangan anda, apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa 
sebagai bukti bahwa ia bangga menjadi mahasiswa FEB UKSW?   

T: 

Dia berbuat sesuatu, sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing yah, 
misalnya ketika dia bisa berbagi, dia bisa membagikan apa yang dia dapatkan semasa 
perkuliahan melalui karya tulis atau melalui pekerjaan atau mungkin usaha yang ia 
kembangkan itu berdasarkan pengetahuan yang didapatkan dari perkuliahan atau dia 
berbagi ilmu dengan orang-orang yang disekitarnya. 

Mengaplikasi pengetahuan  

 
Nah saya pikir bisa dilakukan dengan itu, yang artinya bahwa menurut saya ketika kita 
membanggakan sesuatu berarti kita akan menceritakan, misalnya ketika kita bangga 
akan daerah kita, kita akan menceritakan pada orang lain.  

Bercerita  

 
Nah kebanggaan kita ini kepada fakultas, bukan kita menceritakan fakultasnya tetapi 
apa nilai-nilai yang kita dapatkan dari sana, kita ceritakan itu atau kita wujudkan itu 
dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan aktifitas kita, saya pikir begitu. 

Pewujudan nilai.  

    

P: Tadi anda bilang bahwa anda bangga tapi tidak bangga sekali. Selama ini 
bagaimana cara anda mengekspresikan kebanggaan dan juga ketidakbanggaan   
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itu?  

T: Kalo kebanggaan itu yang tadi ta’ bilang yaitu melalui sharing berbagi ilmu dan 
sebagainya. 

Sharing KS 

 
Sedangkan ketidakbanggaannya ketika orang bertanya sesuatu misalnya yah kadang 
orang bercerita kebobrokan atau kelemahan fakultas, saya tidak menutup diri disitu, 
saya mengiyakan kalau memang iya. 

Sikap terbuka KS 
 

Ketika orang berbicara bahwa misalnya yang tak bilang tadi, perbandingan antara 
lulusan UI, UGM, universitas ternama lain dengan UKSW, saya membuka mata disitu 
bahwa memang benar, kita masih dibawah mereka.  

 Itu yang saya ekspresikan disitu bahwa yang belum terlalu bangganya disitu. 

 
Jadi mengakui tapi bukan berarti kita menjelek-jelekkan, itu saya pikir tindakan yang 
kurang bijak juga yah, tetapi kita terbuka atas kekurangan dan kelemahan kita, saya pikir 
begitu.  

    

P: 
Dalam mengikuti kegiatan  perkuliahan di kelas, menurut anda apa yang harus 
dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menunjukkan bahwa ia bangga terhadap 
FEB UKSW? 

  

T: Saya pikir sebelum perkuliahan dia harus tahu apa materi perkuliahan. 

Kesiapan sebelum kuliah 

 
 Nah ini berhubungan dengan kualitas proses belajar mengajar.  

 

Saya sempat mengkritisi sebenarnya bagaimana dalam proses belajar mengajar, ya 
dosen sebelum perkuliahan sudah memberitahukan materi, yah kalaupun ada materi ya 
bisa dibagikan sehingga sebelum proses perkuliahan itu mahasiswa bisa terlibat aktif, 
dan bisa berekspresi lebih disana. 

 

 Nah bagaimana mungkin mahasiswa bisa berekspresi lebih ketika dia nggak tau apa 
yang akan dibahas hari ini. 

 

 Nah ketika dia tahu, dia akan terbantu menunjukkan kebanggaannya dalam proses 
perkuliahan itu dengan berinteraksi berdiskusi dan sebagainya. 

 

 Nah ketika dia tahu, dia akan terbantu menunjukkan kebanggaannya dalam proses 
perkuliahan itu dengan berinteraksi berdiskusi dan sebagainya. 

Keaktifan di kelas karena kesiapan 

 

 
Kenapa dia memperkaya itu, ya selain memperkaya dirinya dia mau meningkatkan 
kualitas perkuliahan karena dia bangga dan untuk meningkatkan kebanggaannya lagi 
terhadap FEB. 

 

 Saya pikir begitu, yang artinya ada timbal balik dan yang pastinya itu sistemlah yang 
membuat dan yang membantu.  
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P: Berdasarkan pengalaman anda sendiri, apakah anda pernah mengekspresikan 
kebanggaan anda seperti itu ataukah bagaimana?   

T: 

Ya dalam proses perkuliahan, saya selalu berusaha ya bersikap seperti itu walaupun 
terkadang kemudian saya mengevaluasi diri kenapa, ketika melihat teman-teman diam 
terus anggapannya atau tatapannya kurang senang karena seakan-akan harusnya udah 
jam pulang harus tertunda karena masih ada diskusi yang masih dibahas yang muncul 
dari saya atau teman-teman yang lain yang aktif. 

Merasa tidak didukung SIKON 

 
Nah yang nggak enaknya lagi ketika dalam proses perkuliahan terasa bosan karena 
sangat sedikit sekali yang aktif dalam perkuliahan sehingga ketika ada diskusi palingan 
ya itu-itu aja. Bosan SIKON 

 Sumbernya itu-itu aja, sehingga nggak ada dinamika. 

 Bayangkan kalo, minimal sebenarnya 10 orang dalam perkuliahan aktif, itu sangat 
menarik sekali dalam perkuliahan. 

Membuat suasana belajar yang 
menarik 

 

 Tapi sayangnya kalau cuma dua tiga orang itu akan terasa membosankan dan 
gairahnya lama-lama akan berkurang. 

 

 Sepertinya apa sih yang kita lakukan? bermanfaat nggak kok sepertinya nggak ada 
progress. 

 

    

P: 

Dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di luar kelas seperti seminar, lomba karya 
ilmiah, dan juga dalam berinteraksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, menurut 
anda apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menunjukkan 
kebanggaannya terhadap FEB? 

  

T: Keaktifan, dia membagikan apa yang ada didalam dirinya, yang pastinya berhubungan 
dengan ilmu yang dia miliki dan sebagainya.  

Keaktifan  

 Nah disitu nanti terlihat sebenarnya dia ini fakultasnya apa, dia ngerti ilmu apa. 

Fakultas terepresentasi 

 

 
Kalau dia bisa berbagi itu misalnya dalam diskusi, dalam percakapannya akan 
memunculkan tanggapan “oh itu mahasiswanya FEB lho” terlihat kalo itu mahasiswa 
FEB. 

 

 
Nah celakanya ketika dia tidak melakukan itu terus orang melihat “oh itu mahasiswanya 
FEB”, nah pastinya kita nggak mau itu, yaitu ketika kita dikenal dengan ketidakaktifan, 
nggak ada partisipasi. 

Pasif  

 Saya pikir kebanggaan kita itu kita munculkan dengan kita menunjukkan diri. 

Aplikasi nilai 

 

 
Kita mempromosikan fakultas kita bahwa hebat melalui apa yang kita sampaikan, 
melalui interaksi kita sebenarnya, dan mereka akan tau sendiri disitu, nggak perlu kita 
mengatakan kita mahasiswa FEB dan FEB itu bagus, tapi tunjukkan dalam interaksi dan 
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komunikasinya, kontribusi secara nyata, saya pikir begitu. 
  
Hasil Wawancara dengan Sdri. Gracia (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Sabtu, 2 Maret 2013 & Kamis, 7 Maret 2013 
Waktu: 17: 34 – 17:51 & 12:02-12:08 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Gracia: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Apakah anda bangga menjadi mahasiswa FEB UKSW?     

T: 
Sangat bangga, karena kebanyakan orang-orang penting yang ada di negara ini, paling 
tidak yah ada orang-orang yang memang alumni dan berasal dari UKSW dan itu 
membuat bangga.  

Kualitas alumni HYD 

 Ketika ditanya alumni darimana? dari UKSW, Oo dosennya yang ini yang ini yaah, pasti 
dosennya ada yang dikenal. 

Keterkenalan dosen HYD 

 

Pernah saya ikut mewakili FEB untuk acaranya Telkom di Semarang, acaranya di Undip 
dan diikuti seluruh fakultas ekonomi yang ada di Jawa Tengah region brapa tepatnya 
saya lupa, lalu saya ditanya “oo dosen kamu yang ini yah? Ooh itu pintar sekali, dulu 
pernah kasi training di Telkom”. 

 
Jadi memang fakultas ekonomi dan dosen-dosen ekonomi yang ada di UKSW itu sangat 
terkenal dan memang kekuatan atau power yang yaah, paling tidak walaupun hanya 
fakultas kecil yang ada di Salatiga tapi memang terkenal di seluruh Indonesia ternyata. 

 Almamater ini sangat berpengaruh dan itu yang membuat saya sangat merasa bangga. 

    

P: Kapan atau dalam situasi seperti apa kebanggaan terhadap FEB UKSW itu anda 
rasakan?  

  

T: 

Kalau pas pulang ke daerah saya, ditanya darimana? dari UKSW Salatiga, trus orangnya 
langsung tau ooh anak-anak yang sedaerah pasti banyak disitu, tapi saya bangga karena 
kualitas yang saya dapat, pengalaman yang saya dapat jadi mahasiswa ekonomi di 
UKSW itu beda dibandingkan teman-teman saya yang dari universitas lain. Menilai argument SIKON 

 
Karena menurut saya, gimana yah pengalaman, ilmu yang saya dapat beda, sangat beda 
luar biasa dahsyat jauh hahahah sampai saya bilang luar biasa dahsyat jauh, karena pas 
saling bertukar argument dengan orang lain, argumennya itu beda jauh dan tak masuk di 
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akal dan tak logis. 
 Pengetahuan mereka tak sebanding dengan pengetahuan yang saya dapat di UKSW.  

Membanding ilmu SIKON  
Kecuali kalo orang itu benar-benar menghayati dan mengilhami kuliah di UKSW, pasti dia 
punya pengalaman lebih tetapi kalo dia tidak menghayati dan mengilhami pasti dia tidak 
dapat apa-apa 

 Ilmu yang kita dapatkan itu lebih dibandingkan dari universitas-universitas yang lain.  

 

Jadi ilmu yang dosen-dosen ekonomi UKSW kasi ke kita itu full, apa yang mereka dapat 
itulah yang mereka kasi ke kita, nah kalo yang dari universitas lain, pasti yang dosennya 
kasi itu cuman setengah, dari 100% yg dia dapat, dia cuma kasi 50% atau paling 45%, 
tidak full yang dia kasi. 

Totalitas dosen HYD 

 Itu yang membuat saya bangga karena pengetahuan yang saya dapat itu beda dari 
orang-orang lain, menurut saya sih begitu kak.. 

Perbedaan ilmu dengan orang lain HYD 

    

P: Bagaimana cara anda mewujudkan rasa bangga terhadap FEB UKSW dalam 
kehidupan sehari-hari?  

  

T: Tidak malu-malu mengatakan bahwa saya ini alumni S1 dan nanti alumni S2 FEB UKSW. Berani mengakui identitas  KS 

 
Kalau saya pulang ke daerah saya itu saya biasa reuni sama teman-teman, saya selalu 
menyarankan teman-teman untuk masuk S2 di UKSW, dan merekomendasikan S2 FEB 
UKSW bahwa paling sangat bagus begitu. 

Memberi rekomendasi KS 
 Jadi saya promosi secara tidak langsung. 

 Walaupun tidak ikut biro promosi tapi saya memang promosi ke teman-teman kalo disini 
nyaman, murah, strategis soalnya bisa ke Semarang, Jogja dan sebagainya. 

 
Walaupun teman-teman saya bilang huh disana cuma ada Ramayana dan Mal Taman 
Sari trus bangga dengan itu  bangga kan, soalnya tidak mempengaruhi kegiatan belajar 
kita. 

    

P: Dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di kelas, bagaimana rasa bangga itu anda 
wujudkan?   

  

T: 

Aktif di kelas, jadi dulu saya kalo tidak tau gitu, saya tidak malu-malu untuk, pas dosen 
menerangkan langsung saya cut dan bertanya, kadang-kadang menurut dosen sih 
kadang ada yang bilang menyebalkan atau gimana tapi lebih baik saya bertanya karena 
tidak tahu daripada saya diam lalu pulang membawa tanda tanya besar dalam diri dan 
tidak tahu apa-apa. 

Keaktifan PK 

    
P: Dalam mengikuti kegiatan ilmiah di luar kelas (seminar, lomba karya ilmiah, study   
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tour, dll), menurut anda apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa sebagai 
wujud kebanggaannya terhadap FEB UKSW?  

T: 

Belajar agar dapat mendapat IP bagus, kemudian membagi waktu sebaik-baik mungkin, 
bukan hanya mementingkan hobby dan kebiasaan rutinitas yang, menurut saya 
kebanyakan anak-anak mahasiswa yang datang di sini tuh lebih banyak mencari 
senangnya dibandingkan mencari, kan orang hidup itu kan senang susah itu kan sama-
sama, sesuai, satu porsi, satu paket. Membuat prestasi 

 

 
Tapi kebanyakan di sini mau lebih gampangnya tidak mau ada tugas, kebanyakan 
mahasiswa itu tidak mau ada tugas, tugas itu adalah momok bagi mereka untuk 
menghambat perkuliahan, menurut saya kayak gitu. 

 

 Jadi menunjukkan kebanggaan kuliah untuk berprestasi dan menghargai setiap apa yang 
dosen berikan. Berprestasi dan menghargai 

 

 Tugas dan segala-galanya itu kan merupakan wujud kalo memang bangga dan kalo 
dikerjakan brarti memang bangga, mengerjakan itu jadi bangga. 

 

    

P: Dalam berinteraksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, apa yang harus dilakukan 
oleh seorang mahasiswa sebagai bukti bahwa ia bangga terhadap FEB UKSW?  

  

T: 

Menurut saya, wujud kebanggaan itu misalnya tidak menyontek, karena kebanyakan 
yang saya ketemu itu haduuh, ada moralitas yang harus dijaga, karena moralitas itu 
menggambarkan bagaimana pribadi, dan lingkungan yang menciptakan mahasiswa.. Kan 
lingkungan itu yang menciptakan mahasiswa seperti apa, jadi kalo dia menyontek brarti 
lingkungannya adalah lingkungan menyontek, brarti dia adalah hasil ciptaan dari 
lingkungan itu sendiri. 

Menjaga perilaku 
 

 Saya sendiri dan di fakultas ekonomi paling benci yang namanya menyontek.  
    

P: 
Selama anda menjadi mahasiswa disini mulai dari S1 dan S2, anda merasa identitas 
anda itu lebih cenderung sebagai mahasiswa fakultas ekonomi atau mahasiswa 
MM? 

  

T: Mahasiswa Ekonomi, karena mungkin terlalu lama ikut belajar disitu jadi lebih dianggap 
mahasiswa Ekonomi. Jadi ikatan emosionalnya lebih ke S1. 

Identitas Ekonomi  

    

P: Selama kuliah S1 dan S2 ini, ada tidak tokoh atau dosen yang paling dikagumi di 
fakultas ekonomi?   

T: Yang paling dikagumi itu, Prof Supramono sama Prof Daniel Kameo.    
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P: Apa yang dikagumi dari Prof Mon?    
T: Pengetahuannya, bijaksana, apalagi berwibawa. Ilmu dan kepribadian dosen   
    

P: Apakah kekaguman itu punya pengaruh terhadap studi selama ini?    

T: Iya berpengaruh, karena dari situ kan secara tidak langsung kalau mengagumi kedua 
tokoh berarti secara tidak langsung ingin sama seperti mereka.  

Terinspirasi  

    
P: Ingin sama dalam hal apa?    

T: Punya wibawa seperti mereka, ya paling tidak punya gelar walau gak sampai professor 
tapi punya gelar sama kayak Prof Mon gitu. 

Mencontoh  

    

P: Wujud kekaguman terhadap dosen itu dinyatakan dalam bentuk apa? dalam 
kehidupan sehari-hari   

T: 
Contohnya, cinta sekali sama keuangan seperti prof Mon. Tindakannya juga itu, rajin, 
setiap kali dia terangkan, dan dia membahas itu pasti fokusnya selalu ke apa yang dia 
jelaskan gitu.  

fokus di kelas  

    
P: Pernak -pernik tentang FEB yang anda miliki itu apa saja?    

T: Itu pin, cocard, stiker, ada su tempel di pintu-pintu, saya tempel juga banyak di belakang 
cocard, abis itu baju, baju angkatan baju asisten, abis itu apalagi ya kak, itu aja kayaknya.  

Koleksi 

 

 

Buku-buku Ekonomi yang karangan apa, terbitan fakultas Ekonomi ada, jurnal-jurnal, 
Dian Ekonomi, setiap bulan edisi pasti saya ambil, karena tiap semester kan bayar kak 
trus kalo tidak ambil kan rugi, dan jurnal-jurnal itu kan paling tidak menambah 
pengetahuan 

 

    

P: Coba gambarkan arti fakultas Ekonomika dan Bisnis bagi diri anda secara pribadi 
itu seperti apa?    

T: Arti fakultas Ekonomika dan Bisnis bagi saya, itu seperti ibu dan anak.  

Fakultas sebagai orang tua 

 

 Tanpa Fakultas Ekonomi saya tidak tahu apa-apa, tanpa seorang ibu saya tidak ada di 
dunia, ya kan kak? 

 

 
Tanpa Fakultas Ekonomi saya tidak bisa lahir untuk menjadi seorang Sarjana Ekonomi, 
karena dari situ saya mendapat ilmu, dari seorang ibu saya bisa berdiri untuk lahir dan 
melanjutkan hidup. 

 

 Dari Ekonomi saya bisa tahu ilmu pengetahuan apa yang saya peroleh dan berbagi 
dengan orang lain. Gitu.. 
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Hasil Wawancara dengan Sdra. Indra (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Senin, 4 Maret 2013 
Waktu: 10:13-10:24 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Indra: Terwawancara (T) 

 
 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Selama anda menjadi mahasiswa di MM FEB UKSW, apa hal yang paling anda 
banggakan dari FEB?   

T: Dosen-dosen yang baik, yang cepat akrab sama mahasiswa. Keluwesan dosen  HYD 

 
Yang kedua yah bisa belajar juga tentang teman-teman yang asli Jawa yang kuliah di 
FEB, kan sebelumnya belum pernah dekat dengan…maksudnya belum bisa 
bersosialisasi dengan masyarakat Jawa khususnya yang ada di satu program studi. 

Kesempatan bersosialisasi HYD 

    
P: Selain itu ada lagi nggak yang anda banggakan dari FEB?    

T: 

Banyak, kalo ilmu yang didapat itu banyak dari masing-masing dosen, seperti dari Prof 
JOI itu banyak dia kasi ilmu yang belum pernah saya dapatkan di S1, banyak yang saya 
pelajari dari dia, dan banyak terinspirasi juga untuk kedepannya mau nulis tesis tentang 
apa, itu belajar dari Prof JOI itu banyak. 

Dosen yang inspiratif HYD 

    

P: Kalau anda diminta membandingkan FEB dengan fakultas ekonomi dari  universitas 
lain yang anda ketahui, bagaimana penilaian anda?    

T: 

Perbedaannya yah? Salah satu contoh, di program S1-ku dulu itu, di kampus lamaku itu 
ada program S2 juga, untuk membedakan itu apa yah… menurut saya mungkin aturan 
aja sih, kalo menyangkut pendidikan saya rasa sama, walaupun tidak tahu kalau hitungan 
yang membedakan peringkat dimana MM UKSW masuk peringkat 5 besar di Indonesia 
itu, saya belum mengerti jadi begitulah. 

Prestasi  

    

P: Kapan atau dalam situasi seperti apa, kebanggaan sebagai mahasiswa MM FEB itu 
anda rasakan?  

  

T: 
Disaat kalau ada teman-teman S1-ku dulu tanya kuliah dimana? Kuliah S2 di UKSW, itu 
dimana? Di Salatiga, trus Salatiga itu dimana? Di Jawa Tengah, itu kayak mancing 
mereka buat komen wah hebatnya bisa ambil di Jawa. 

Perbincangan tentang kuliah SIKON 
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 Karena lulusan-lulusan dari Jawa sangat terpakai di daerah asalku itu, bukan hanya di 
daerah asalku saja sih, tapi di luar-luar Jawa itu juga dipakai. 

 Nggak tau kenapa lulusan Jawa dan luar Jawa itu ada perbedaan yang sangat signifikan 
itu.  

    

P: Bagaimana cara anda mengekspresikan kebanggaan anda terhadap MM FEB UKSW 
ini dalam kehidupan sehari-hari?  

  

T: Kan waktu kita tur ke Bali, ada dapat kaos kan, itu aja udah bisa banggain aku. 

Pamer baju KS 
 

Jadi waktu pulang ke daerahku, aku bawa itu dan aku pakai itu disana, trus dibilang “lho 
MM UKSW?” trus dibilang “kok ini ada tulisan tur ke Bali?” trus aku bilang iya kita disana 
setiap tahun itu ada keluar daerah dan keluar negeri, gitu. 

    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, bagaimana cara anda mewujudkan atau 
mengekspresikan rasa bangga sebagai mahasiswa MM FEB?  

  

T: 

Jadi di S2 ini kan untuk meng-upgrade diri kan? dari pengalaman pribadi, lebih ke 
performance di kelas sih, jadi untuk membangun itu kan berasal dari diri sendiri, jadi kelas 
itu aku lebih banyak aktif aja sih, seperti bertanya, beda sama waktu S1 dulu malu-malu 
bertanya, gitu. 

Berusaha lebih aktif PK 

    

P: Pada saat mengikuti kegiatan ilmiah di luar kelas (seminar, lomba karya ilmiah, 
study tour, dll), bagaimana cara anda mengekspresikan kebanggaan anda itu?  

  

T: Gimana yah, itu belum pernah terpikirkan, dan saya juga belum lama berada di UKSW, 
jadi masih perlu banyak mempelajari juga dulu tentang UKSW. 

(Belum ada pengalaman)  

    

P: 
Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain di lingkungan UKSW, 
bagaimana cara anda mewujudkan dan mengekspresikan kebanggaan anda 
terhadap MM FEB UKSW?  

  

T: 

Yah, kalau ngomong sama teman-teman lebih high class sedikit lah, kayak pas pulang 
kelas gitu kan biasa kalau ketemu teman-teman di kafe rindang, ditanya tentang S2 itu 
gimana sih? trus mulai cerita-cerita tentang S2 MM itu sendiri apa aja yang dikerjakan di 
kelas, apakah bisa pake kaos kutang atau nggak, gitu gitu aja. Membagi informasi tentang MM IMFL 

 Jadi lewat berbagi informasi, dan dengan berbagi informasi itu saya juga mempromosikan 
juga MM UKSW. 

 
Hasil wawancara dengan Sdra. Samuel (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 



153 

 

Hari/Tanggal: Senin, 4 Maret 2013 
Waktu: 10:27-10:45 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Samuel: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Sebagai mahasiswa di MM FEB, apa hal yang paling anda banggakan dari FEB?    

T: 

Awal sebelum beta masuk ke UKSW, atau sebelum mendaftar juga, teman cewek yang 
merekomendasikan program ini pada saya, dia itu salah satu orang yang mengikuti lomba 
MM se-Indonesia, dan waktu itu mereka mendapat juara tiga, dia salah satu peserta 
cewek dari UKSW yang mewakili UKSW untuk lomba itu, dan dari situ juga setelah dia 
cerita itu beta secara pribadi termotivasi untuk masuk UKSW bahwa dengan cerita yang 
seperti itu, bahkan UGM pun dikalahkan oleh UKSW dan UKSW mendapat juara tiga itu 
menurut cerita yang dia sampaikan. 

Mendapat rekomendasi 

 

 
Nah itu secara pribadi beta termotivasi, kan awal beta belum tahu situasi UKSW ini 
seperti apa, dosennya seperti apa, kurikulumnya seperti apa, tapi hanya dari cerita itu 
saja beta bisa mengukur bahwa UKSW ini baik, dan bagus sebagai tempat untuk belajar.  

 

    

P: Apakah setelah anda menjadi mahasiswa di sini, yang anda bayangkan tentang MM 
FEB itu benar?  

  

T: 

Secara pribadi beta mengakui itu, karena memang S1 saya memang bukan disini, dan 
perbedaan lingkungan pendidikan itu juga sangat jauh berbeda, dinamika pendidikan 
disini itu sangat baik menurut beta, dan beta merasakan itu lewat proses belajar, baik 
melalui dosen, matakuliah, urusan-urusan administrasi, atau dinamika belajar itu memang 
sangat sangat berbeda. 

Membandingkan  

 Ada kedekatan antara mahasiswa dan dosen dan berbeda jauh sama sekali dengan di 
daerah saya. 

Kedekatan mahasiswa-dosen HYD 

 Itu menjadi kebanggaan beta dan beta merasa nyaman kuliah di MM Bangga   
    

P: Kapan atau dalam situasi seperti apa kebanggaan terhadap FEB itu anda rasakan?    

T: 
Secara tidak langsung pun kebanggaan itu, pertama mungkin diakui oleh teman-teman, 
juga dibanggakan oleh orang tua, juga lingkungan dimana beta pernah bergaul itu 
menjadi kebanggaan.  Pengakuan dari kerabat SIKON 

 Pada saat itu secara pribadi beta merasa bangga ada pengakuan bahwa kuliah di UKSW 
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ini memang sangat baik. 

 Untuk lingkungan universitas beta yang dulu, nama UKSW itu memang sudah tidak asing 
lagi, karena memang sudah diakui kualitasnya. 

Keterkenalan HYD 

    

P: Mungkin anda bisa ceritakan situasi konkrit seperti apa dalam pengalaman anda 
dimana anda merasa bangga menjadi mahasiswa disini?   

  

T: Iya, selama kuliah disini, baru sekali beta pulang yaitu untuk penelitian kemarin. 

Perbincangan dengan teman SIKON  Ketika terjadi perjumpaan dengan teman-teman ada yang sudah tahu kalau beta kuliah di 
UKSW. 

 Ada juga yang belum tahu dan menanyakan kuliah dimana dan beta bilang di UKSW dan 
mereka langsung mereka apresiasi dan mengakui bahwa memang UKSW itu baiklah.  

    

P: Bagaimana cara anda mengekspresikan kebanggaan anda menjadi mahasiswa MM 
FEB dalam kehidupan sehari-hari?   

  

T: 
Ya, ini mungkin pengalaman pribadi, setelah masuk di MM, kurang lebih 1 bulan beta 
langsung membeli baju UKSW di galeri UKSW di dekat Mandiri lama, dan setelah beli itu 
langsung beta pakai. Beli baju KS 

 Secara pribadi itu kebanggaan tersendiri buat beta 

 

Yang berikut cara mengekspresikan kebanggaan beta kepada UKSW terkhusus MM, juga 
lewat status-status facebook yang seringkali beta naikkan, atau juga lewat posting-posting 
dari web UKSW atau internet yang beta sering posting, yah mempromosikan UKSW laah 
lewat media-media sosial itu. 

Update status, share informasi dari 
UKSW di internet KS 

    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, bagaimana rasa bangga itu anda 
wujudkan?  

  

T: 

Awalnya juga merasa minder yah, karena mau menyamakan dinamika belajar yang di S1 
dengan di UKSW memang sangat jauh berbeda, dan proses penyesuaian untuk bisa 
sama dengan, misalnya alumni-alumni dari UKSW itu memang untuk beta dan beberapa 
teman mengakui itu sangat jauh berbeda dan agak kesulitan untuk menyesuaikan itu, tapi 
setelah dalam proses belajar, dinamika dalam kelas, bahkan dalam hubungan 
pertemanan, dan juga dalam komunikasi mahasiswa dan dosen itu seperti teman, seperti 
ayah dan anak, itu yang membuat beta merasa bangga.  

Adaptasi PK 

    
P: Tindakan apa yang muncul sebagai akibat adanya rasa bangga itu?    
T: Kalau beta secara pribadi mungkin, bikin tugas sama-sama dengan teman-teman, Memotivasi diri untuk  belajar  PK 
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maksudnya ini kan cara mengekspresikan. 

 Itu menjadi motivasi untuk bikin tugas, sedikit banyak juga belajar, sebenarnya itu yang 
menjadi dorongan sih. 

    

P: Dalam mengikuti kegiatan ilmiah di luar kelas (seminar, lomba karya ilmiah, study 
tour dll), bagaimana anda mewujudkan rasa bangga terhadap FEB?  

  

T: 

Kalau misalnya dalam mengikuti seminar, biasanya seminar-seminar proposal atau ujian-
ujian tesis itu, menindaklanjuti dari proses itu, biasanya beta cuma mencatat misalnya 
ada poin-poin penting yang dirasa perlu untuk dipahami, biasanya beta mencatat dari 
setiap proses itu. 

Membuat ringkasan KILK 

 

Bukan saja di seminar proposal tapi seminar-seminar nasional juga yang sering dilakukan 
di UKSW sini dan dalam proses kemarin 1 tahun itu, banyak juga setiap seminar yang 
beta ikut, baik itu yang gratis ataupun yang bayar dan sudah ada kurang lebih 10 sertifikat 
yang beta terima dari setiap seminar yang beta ikuti itu. 

Kumpul sertifikat KILK 

 Kalau proses studi tur ini, mungkin cara mengekspresikannya belum tahu sih tapi saya 
dengan mengumpulkan foto-foto dan cerita-cerita saja. 

Kumpul foto dan cerita KILK 

    

P: Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana cara anda 
menunjukkan kebanggaan anda terhadap FEB?  

  

T: Misalnya dalam lingkungan kost, hal yang paling kecil, kan ada teman-teman yang lanjut 
S2 tapi di Sosiologi Agama, ada di TI, ada juga di Psikologi. 

Pertemanan lintas progdi  

 

Naah cara mengekspresikan kebanggaan secara pribadi sebagai mahasiswa yang kuliah 
di MM, seringkali kita dalam keseharian walaupun dalam bentuk sengaja bercanda tapi 
selalu mendiskusikan atau mengejek atau saling menjatuhkan program studi S2 yang lain 
tapi secara tidak langsung itu juga kita mempertahankan masing-masing program studi 

Membanding program studi SIKON  Naah kadang kala juga sering diskusi bahkan sampai saling baku melawan. 

 

Ada yang dari psikologi menyampaikan materi kuliahnya hari ini seperti apa, ada juga dari 
teman-teman SA, tapi beta dan beberapa teman-teman kost yang sama-sama itu juga 
merasa bangga bahwa MM ini dia juga punya nama di UKSW dan ternyata dari hasil 
bercanda itu walaupun cuma bercanda, salah satu kebanggaan. 

 

Yang misalnya macam kita mengidolakan seseorang di masing-masing program studi, 
naah teman-teman di SA itu misalnya mereka sering mengidolakan pak John Titaley, 
teman-teman di Psikologi, memang dia cuma 1 orang saja tapi dia selalu mengidolakan 
salah satu dosen bernama pak Aloy kalau tidak salah, naah sedangkan kita di MM ini 
secara tidak langsung kita juga sering membanggakan pak JOI. 

Membanding tokoh progdi IMFL 
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 Nah itu yang seringkali menjadi perdebatan atau dalam bercanda, bahwa kita kuat itu 
karena dosen ini, dan teman-teman lain itu, pengaruhnya besarnya karena dosen ini 

 
Secara tidak langsung kami sudah mengukur kualitas per program studi S2 dan beta dan 
teman-teman lain tak mungkin mau dikalahkan atau tak mau diremehkan bahwa program 
MM. 

Mengukur kualitas progdi IMFL 

 

Akreditasi merupakan salah satu ukuran kita mempertahankan kebanggaan itu 
dibandingkan program-program studi yang lain misalnya kemarin teman-teman di TI baru 
selesai akreditasi mereka baru dapat C, teman-teman di Psikologi baru selesai akreditasi 
juga, dan mereka baru dapat B, dan kalau tidak salah di SA juga baru dapat B, dan MM 
dapat A, nah itu menjadi kebanggaan tersendiri buat beta dan teman-teman lain 
mengekspresikan kebanggaan terhadap MM. 

Membandingkan akreditasi IMFL 

 
Hasil wawancara dengan Sdra. Herfin (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu:  11:38-11:49 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Herfin: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: 
Sebelum ke pertanyaan pokok, saya ingin tahu dulu anda lebih merasa diri anda ini 
adalah mahasiswa MM atau mahasiswa FEB? Meskipun MM adalah salah satu 
program di FEB 

  

T: Yah, kalo ditanya soal lebih cenderung merasa kemana, ya otomatis harus mengakui 
lebih merasa kepada MM. 

Akrab dengan MM  

 
Memang tadi disampaikan bahwa MM itu berada di bawah FEB UKSW maka secara tidak 
langsung, kita adalah mahasiswa FEB UKSW, tapi dalam seluruh prosesnya kan lebih 
banyak dengan MM 

Proses berpusat di MM 

 

 
Proses-proses yang dibangun di FEB pun sering terasa, tapi kalo di MM itu sangat terasa, 
jadi kentalnya emosional kita itu lebih dekat dengan MM, tapi kalo mahasiswa ya 
mahasiswa FEB UKSW secara keutuhan karena MM ini bagian dari FEB UKSW. 

 

 Emosionalnya itu lebih dekat dengan MM, mungkin karena proses yang memang lebih 
banyak ketimbang FEB 

 

    
P: Bagaimana ceritanya  hingga anda akhirnya memilih untuk kuliah di MM?    
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T: Pertama tidak punya pilihan yang mau diarahkan ke sini, karena pilihan pertama itu mau 
diarahkan ke Sosiologi Agama, karena memang sealiran dengan Teologi S1. 

Pilihan awal  

 

Cuma ketika dipelajari brosur yang keluar dari MM UKSW, ya coba dibaca ternyata disini 
ada Manajemen Gereja, sehingga studi ini mau diarahkan ke situ dengan pertimbangan 
bahwa gereja ini membutuhkan orang-orang yang mempunyai potensi khusus, bukan saja 
potensi-potensi Teologi, karena Teologi kan ndak bisa berjalan sendiri, dia butuh ilmu-
ilmu lain. 

Evaluasi alternatif 

 

 Makanya masuk manajemen gereja ini tujuannya supaya apa yang kita dapat di ilmu 
manajemen itu kemudian kita coba kawinkan dengan ilmu teologi. 

 

 
Gereja butuh pembaruan kan, gereja sebagai organisasi butuh pembaruan karena 
perubahan itu terjadi secara terus menerus, sehingga pilihannya masuk ke manajemen 
ini. Memang awalnya sulit karena basic-nya itu berbeda. 

 

 
Basic teologi masuk belajar manajemen itu mesmang sesuatu yang agaknya itu berat di 
awal, tapi ketika prosesnya jalan ya ternyata bertahan sampai sekarang, jadi itu proses 
yang patut disyukuri sebenarnya. 

Evaluasi sesudah beli  

    
P: Sebagai mahasiswa MM, anda merasa bangga tidak?    

T: 
Kalau saya tidak bangga tidak mungkin saya ada disini kan? Kalau tidak bangga tidak 
mungkin bertahan berproses sampai jatuh bangunnya seperti ini, jadi banggalah ada 
sebagai bagian dari keluarga besar MM. 

Bangga  

    
P: Apa hal yang paling anda banggakan dari program MM ini?    

T: Yang dibanggakan yang pertama itu kualitas dosen-dosennya yang memang memenuhi 
kualifikasi untuk mengajar program magister di UKSW. 

Kualifikasi dosen HYD 

 Itu yang pertama, yang kedua, di MM ini tercipta kekeluargaan yang sangat kuat, tidak 
bisa dipungkiri relasi pertemanan sekalipun lintas suku, tetapi dia terjadi begitu kuat. Kekeluargaan di angkatan HYD 

 Itu hal yang perlu dibanggakan. 

 Selain itu persaingan yang memang cukup kental dilihat, antar mahasiswa bersaingnya 
luar biasa, itu terjadi di MM UKSW. 

Persaingan antar mahasiswa HYD 
 

Tidak tahu untuk angkatan lain tapi untuk angkatan 23, masing-masing punya ideologi 
sendiri-sendiri, dan itu hal yang sebenarnya di satu sisi baik yang perlu dipertahankan 
sebenarnya, itu yang membuat siapa sih yang tidak bangga berada dalam komunitas 
seperti itu? 

    
P: Dalam situasi konkrit seperti apa, kebanggaan terhadap MM itu anda rasakan?    
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T: 

Kalau situasi konkrit ini, pengalamannya terkait dengan proses perkuliahannya, itu salah 
satu bukti konkrit, bahwa ketika dalam proses perkuliahan itu mahasiswa diarahkan untuk 
mempelajari sesuatu hal yang memang harus jujur kalau di teologi S1 itu kan hal seperti 
kita di-pressure belajar sampai menggunakan hal-hal yang baru itu kan tidak didapat, 
ketika disini mahasiswa dituntut untuk lebih aktif mencari dan mahasiswa di-pressure 
benar-benar supaya ketika lulus nantinya itu benar-benar kualitas MM-nya. 

Proses perkuliahan SIKON 

 

Jadi ketika dalam proses belajar, tuntutan mahasiswa dipaksa untuk meneliti dan 
sebagai-sebagainya dan lebih bangga ketika dalam proses penelitian tesis, karena 
memang yang punya latar belakang teologi tidak punya latar belakang ekonomi dipaksa 
untuk mempelajari ekonomi S1 gitu. 

Perkembangan pribadi SIKON 

 

Misalnya yang paling praktis soal konsep-konsep gitu, dan ternyata dalam proses 
bimbingan, proses yang ditempuh sedemikian rupa yang akhirnya memahami walaupun 
memang tidak sempurna, namun proses itu mampu membuat bangga bahwa kita benar-
benar di-pressure untuk memahami bahwa tidak bisa kita memahami hanya sebatas ini, 
ada hal lain yang harus kita pelajari 

P: Bagaimana cara anda mengekspresikan kebanggaan itu dalam kehidupan sehari -
hari?  

  

T: 

Mahasiswa kan punya target, target kapan dia memulai studi dan kapan dia berencana 
untuk mengakhiri studi dan dalam proses-proses ini sebenarnya bagaimana menunjukkan 
kebanggaan dengan belajar, dan bagaimana menyelesaikan tanggung jawab studi satu 
ini yang belum selesai. 

Belajar KS 

 Yang berikut adalah bagaimana kebanggaan itu juga bisa menyebar ke orang lain seperti 
virus. 

Memperkenalkan MM KS  

Promosi misalnya, jadi kemarin ketika pulang itu ada yang tanya soal UKSW, kemudian 
diperkenalkanlah MM dengan konsentrasi manajemen gereja karena memang kebutuhan 
mahasiswa teologi sekarang adalah bagaimana mempelajari sesuatu yang baru, dan 
saya pikir ilmu manajemen gereja itu penting diperkenalkan, sehingga dalam proses 
kemarin mencoba diperkenalkan manajemen gereja kepada orang-orang yang punya 
basic teologi yang ingin belajar manajemen yang kemudian diarahkan ke sini. 

 Puji Tuhan kemarin ada yang mulai proses pendaftaran dan sebagainya. 
 Bagi saya itu salah satu wujud kebanggaan dengan mempromosikan 
    

P: Dalam mengikuti perkuliahan di kelas, bagaimana  cara anda mengekspresikan 
kebanggaan anda terhadap MM?  

  

T: Mungkin proses perkuliahan itu yang diikuti yang memang betul-betul harus menunjukkan Menjaga kualitas perkuliahan  PK 
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bahwa kualitas MM itu harus dijaga.  

 

Mungkin lebih terarah kesitu artinya, ya bahasanya Kaprodi kan ketika MM UKSW 
menjadi salah satu MM favorit di tingkat nasional, maka kualitas nama besar itu harus 
dijaga dengan cara belajar ya benar-benar harus belajar, jadi kita datang bukan datang 
untuk sekedar memenuhi waktu kosong tapi apa yang harus dicari disitu, supaya 
kemudian keluar ya bobotnya itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di lingkungan. 

    

P: Tindakan konkrit yang anda lakukan untuk menjaga nama MM UKSW itu seperti 
apa?  

  

T: Yaa, proses perkuliahan bagi saya itu merupakan suatu tindakan untuk menjaga nama 
baik itu. 

Membangun relasi di kelas PK 
 Proses perkuliahan dengan menjaga mutu. 
 Jadi dengan belajar, itu yang penting. 
 Selain itu juga membangun relasi dalam kelas itu juga penting.  

 Saya pikir itu salah satu poin penting ketika relasi itu dibangun, dengan sendirinya 
suasana kekeluargaan yang menjadi satu aspek kebanggaan itu dia bisa terjadi disitu 

    

P: Selama di MM ini, apakah anda pernah mengikuti kegiatan ilmiah di luar kelas 
seperti seminar, lomba karya ilmiah, study tour?  

  

T: Seminar-seminar pernah, lomba karya ilmiah belum, study tour pernah itu program 
manajemen gereja, kita tour ke salah satu sentra batik di rembang. 

  

    

P: Pada saat mengikuti kegiatan -kegiatan seperti itu, bagaimana cara anda 
menunjukkan kebanggaan terhadap MM?  

  

T: Dokumentasi foto. 
Dokumentasi foto KILK 

 Itu memori yang penting, sekalipun itu studi tur yang berlangsung untuk konsentrasi 
manajemen gereja, tapi itu memori yang penting yang tidak bisa dilupakan 

 

Selain itu ada kegiatan-kegiatan misalnya seminar itu yang diikuti yang selain kita 
membutuhkan sertifikatnya, itu coba diikuti, ilmu yang apa sih yang didapat di seminar itu, 
materi-materinya itu kan barang-barang penting yang dipakai dan sampe sekarang masih 
ada. 

Belajar dan menyimpan materi KILK 

 Lomba karya ilmiah itu pernah dibuat untuk PT Pos Indonesia, cuma memang sangat 
disayangkan apa yang dibuat tidak tercapai, karena berbagai hal yang menjadi penyebab. 

(belum berhasil)  

    
P: Kalau kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti olahraga dan organisasi   
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pernah ikut?  
T: Oh belum. Disini tidak diikuti.    
    

P: Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana tindakan anda 
untuk menunjukkan kebanggaan anda terhadap MM?  

  

T: Untuk interaksi dengan mahasiswa lain, di kos itu ada kegiatan yang dilakukan setiap hari 
sabtu yaitu ibadah kos. Social bonding 

 

 Ibadah kos itu melibatkan komunitas anak-anak dari sedaerah baik itu pada jenjang S1 
maupun S2 dengan berbagai macam disiplin ilmu 

 

 
Seringkali kalau duduk dan masing-masing mulai membahas satu topik, ya coba 
diarahkan masing-masing punya pandangan berdasarkan disiplin ilmu terhadap satu topik 
yang mau dibicarakan hari itu. 

Sharing perspektif IMFL 
 Sehingga dari Sosiologi Agama melihat hal itu bagaimana, Psikologi melihat itu 

bagaimana, dan bagaimana orang Manajemen melihat hal itu 

 Jadi memang bukti konkritnya bagaimana kita melihat satu persoalan dalam persepsi 
berdasarkan studi masing-masing. 

 Ada salah satu adik kos itu hobby sekali mengikuti kegiatan karya ilmiah, yang coba dia 
memberikan topik dan kita memberikan pemikiran. 

 Tapi sangat diharapkan disiplin itu dipakai sebagai suatu sudut pandang 

 
Ada juga melalui kelakar-kelakar yang saling membandingkan antar program studi, tapi 
itu jadi suatu bentuk mempertahankan program studi itu penting karena kita tidak mau 
dijatuhkan diremehkan dan sebagainya 

Kelakar membanding progdi IMFL 

    
P: Apa arti MM ini bagi kehidupan anda secara pribadi?    

T: 

Disini belajar untuk bagaimana berada dalam suasana yang baru dan seperti yang beta 
bilang suasana kekeluargaan itu penting dan namanya kekeluargaan itu dia tidak sebatas 
teman, dia tidak sebatas sahabat tapi ada bagaimana relasi lebih dalam yang terjadi, dan 
bagi saya hubungan persaudaraan itu dia bisa terjadi di situ. Kebanggaan dan kekeluargaan 

mencerminkan perasaan yang 
mendalam 

 

 

Jadi bagi saya itu lebih mendalam, tergantung masing-masing orang punya cara pandang 
berproses dengan MM tapi ketika kebanggaan itu dia miliki dan ketika dia benar-benar 
ada bersama membangun program studi ini, saya pikir dia punya perasaan mendalam 
lebih dari sebatas menempuh pendidikan disini, saya pikir lebih mendalam dari sebatas 
teman 

 

 
Hasil wawancara dengan Sdri. Gloria (Mahasiswa S1 Manajemen FEB UKSW – Bukan Asal Salatiga) 
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Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 14:26-14:38 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Gloria: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Boleh nggak Glori  cerita sedikit tentang gimana awalnya hingga memilih masuk di 
FEB UKSW?   

T: Sebelumnya saya boleh dikatakan salah jurusan ya kak. Pilihan awal 
 

 Sebenarnya saya maunya masuk HI Hubungan Internasional.  

 Awalnya saya ingin kuliah di Universitas Brawijaya Malang, tapi nggak dikasih ijin sama 
orang tua gara-gara, ya udah ke Jogja, daftar ke UGM nggak lulus, ya udah ke sini. 

Evaluasi alternatif 

 

 
Ke sini ikut jalur Pemamik awalnya mau ambil HI tapi berhubung di UKSW sendiri nggak 
ada HI jadi saya mencoba ambil pertamanya Hukum dan pilihan kedua saya Ekonomi ini, 
Manajemen. 

 

 Ketrima dua-duanya tapi saya liat prospeknya ke depan ternyata saya lebih memilih 
Ekonomi, progdi Manajemen 

 

    
P: Pertama kali dengar tentang UKSW itu dari siapa?    

T: Awalnya di sekolah, pernah ada semacam promosi itu datang ke sekolah, pas dengar-
dengar nyimak, ya bolehlah ditampung-tampung dulu. 

Mengumpulkan informasi  

 Trus pas ke Jogja bingung, soalnya kalo pas ke Jogja, rugi kalo nggak ambil UGM. Mengevaluasi alternatif   

 Dan cari kualitas fakultas Ekonomi yang sama, kualitas kampus yang sama ternyata 
akreditasi di UKSW sendiri Ekonominya kan A kak jadi saya ke sini Melakukan keputusan beli 

 

 Disini saya nggak ada keluarga sama sekali, tapi karena saya tertarik sama akreditasi 
Ekonomi yang A, makanya saya kesini, seperti itu kak. 

 

    

P: Setelah menjadi mahasiswa disini, gimana penilaian Glori terhadap perkuliahan 
disini secara umum?    

T: Kalo dari lingkungannya sendiri, Salatiga cukup nyaman yah, pas buat kita sebagai 
mahasiswa untuk belajar yah 

Lingkungan nyaman  

 Trus kalo dari teman-teman, menarik juga soalnya kita banyak teman dari luar pulau jadi 
kita nambah wawasan juga untuk kota-kota lain 

Diversitas mahasiswa  

 Trus kalo dari cara pengajaran dosen juga disini, saya pikir lumayan bagus yah, cukup Kekraban dengan dosen   
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subjektif, trus disini juga santai kak, maksudnya sepengetahuan saya di kampus lain 
apalagi kampus-kampus top itu nggak ada yang manggil ‘mbak’ ‘mas’, sama dosennya itu 
hubungannya kaku jadi terlalu formal ‘pak’ ‘bu’, trus susah buat ketemu, harus nungguin 
jadwalnya dia kosong. 

 Cuma di UKSW yang kita bisa sms-an sama dosen, kita bisa santai hubungannya tapi 
tetap dalam lingkup yang santun seperti itu kak. 

 

    
P: Sebagai mahasiswa dari FEB, ada nggak rasa bangga terhadap fakultas ini?    

T: 

Iya, saya bangga, bangga sekali sekolah disini soalnya saya punya kakak, dia kuliah di 
Trisakti, dia bilang kamu kuliah dimana? saya bilang saya ambil ekonomi di UKSW, dia 
bilang ooh Ekonomi UKSW, disitu bagus, memang terkenal bagus kok dan kata kakak 
saya juga fresh graduate dari FEB UKSW sendiri kan qualified dan SDM yang dicari di 
Jakarta. 

Keterkenalan dan kualitas lulusan 
 

 Jadi saya bangga, saya bangga sekali.  
    

P: Hal yang paling Glori banggakan itu apa saja?    
T: Yang pertama, akreditasinya. 

Akreditasi HYD 
 Akreditasi dari fakultas Ekonomi sendiri itu A, sudah terkenal dimana-mana, keluarga juga 

tahu ternyata UKSW dari dulu memang terkenal dengan fakultas Ekonominya itu 
 Yang kedua saya bangga karena guru-gurunya ber-qualified sekali disini kak. 

Kompetensi dosen HYD 
 Meskipun dia doktor atau MM, nggak kalah sama professor Ekonomi di Universitas luar, 

seperti itu 
    

P: Kapan  atau dalam situasi konkrit seperti apa, Glori merasakan kebanggaan 
terhadap FEB?  

  

T: 
Kalo saya sendiri, saya merasa real-nya itu pada saat sudah menjalani proses 
pembelajaran sendiri dalam kelas, jadi dalam kelas, saat interaksi, kualitas pelajaran yang 
dikasih. 

Proses belajar mengajar di kelas SIKON 

 
Penyampaian materi juga nyampe ke kita, hubungannya nggak kaku, dan kita dituntut 
untuk aktif, disitu yang saya suka yang maksudnya, jadi ngerasa keaktifan kita itu dihargai 
disini, jadi kita diajak untuk berinteraksi di dalam kelas. 

Keaktifan dihargai SIKON 

    

P: Bagaimana cara Glori, mengekspresikan rasa bangga Glori sebagai mahasiswa 
FEB dalam kehidupan sehari-hari?  

  

T: Yang pertama, percaya diri yah. Percaya diri  KS 
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 Saya menjadi percaya diri dalam keluarga saya, meski keluarga saya ada yang di ITB, di 
UGM, ataupun dimana, tapi saya nggak malu tuh. 

 
Banyak yang tanya, Salatiga tuh dimana? mereka nggak tahu Salatiga dimana, tapi 
begitu saya bilang UKSW, mereka langsung “ooh UKSW, fakultas apa?” Ekonomi, trus 
mereka langsung “Oh itu bagus”. 

Mendengar pengakuan orang lain 
terhadap fakultas 

SIKON 

 Jadi saya bangga sekali, itu yang membuat saya bangga.    
    

P: Dalam kegiatan perkuliahan di kelas, bagaimana cara Glori menunjukkan atau 
menyalurkan rasa bangga itu?    

T: 

Misalnya dalam kelas saya ada diskusi, saya mengusahakan diri untuk aktif di dalam 
perkuliahan karena disitu saya berpikir bahwa orang-orang yang kuliah di FEB ini itu 
bukan orang sembarangan, kita bukan SDM yang sembarangan, jadi kita harus show off, 
kita harus explore, share, keaktifan kita dalam kelas, seperti itu.    

Berusaha untuk aktif PK 

    
P: Glori pernah ikut seminar, lomba karya ilmiah, atau studi tour selama disini?    
T: Belum -  
    

P: 
Dalam mengikuti kegiatan ilmiah di luar kelas seperti itu, menurut Glori apa yang 
harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk menunjukkan kebanggaanya 
terhadap FEB?  

  

T: 
Yang jelas kalo misalnya dia sadar bahwa saya mampu, saya ber-qualified untuk 
mengikuti seminar, atau lomba karya ilmiah seperti itu, ya dia harus explore, harus benar-
benar total, all out, biar nggak malu-maluin nama UKSW, apalagi fakultas FEB sendiri. 

Menunjukkan totalitas  

    

P: Glori pernah ikut kegiatan -kegiatan pengembangan minat dan bakat? s eperti 
olahraga, kegiatan organisasi  

  

T: Saya kebetulan belum pernah ikut sama sekali. 

(belum) 

 
 Soalnya saya masih konsen untuk menaikkan IP saya kak  

 Jadi nanti kalo IP saya sudah dalam level yang aman, saya baru berani buat explore lebih 
dalam lagi soft skill seperti itu kak. 

 

    

P: Dalam interaksi dengan mahasiswa -mahasiswa dari fakultas lain misalnya di kost 
atau di kampus, bagaimana cara Glori mengekspresikan kebanggaan itu?  

  

T: Awal saya kesini kendala pertamanya itu bahasa yah. Proses beradaptasi  
 Kebanyakan disini kita datang di tempat orang, orang Jawa jadi awalnya itu kendalanya 



164 

 

bahasa, soalnya banyak diantara mereka yang menganggap kita itu orang Jawa, jadi dia 
biasa awal pertama berbicara itu menggunakan bahasa Jawa, jadi kita harus beradaptasi 
dulu kak seperti itu tapi kalo untuk hubungan dengan fakultas lain, saya rasa nggak ada 
masalah ya kak, soalnya kita kan datang ke sini untuk menambah teman, memperkaya 
wawasan jadi nggak ada masalah buat saya. 

    
P: Jadi cara Glori untuk menunjukkan kebanggaan itu seperti apa?    

T: Saya lebih ke share, fakultas kami itu kayak gimana, fakultas kamu tuh gimana, yang 
menonjol dari fakultas kamu tuh apa? 

Berbagi informasi IMFL  Jadi lebih ke share tentang fakultas masing-masing. 

 Jadi nggak perlu show off kalo fakultas kita itu akreditasinya A trus merasa diri hebat, tapi 
kayak berbagi informasi aja gitu kak 

 
Hasil wawancara dengan Sdri. Yohana (Mahasiswa S1 Manajemen FEB UKSW – Bukan Asal Salatiga) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 14:44-15:00 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Yohana: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Dulu gimana sih ceritanya mbak, hingga akhirnya milih untuk masuk FEB UKSW?    

T: Iya itu dulu waktu sebelum daftar disini kan dari UKSW kan pada datang ke sekolah-
sekolah SMA gitu untuk promosi, trus kok kelihatannya menarik. 

Mendapatkan informasi  

 Trus lihat misi dan visinya UKSW, kok kelihatannya bagus Evaluasi alternatif   
 jadi pengen kuliah disini, di UKSW. Ketertarikan   
    

P: Kenapa memilih Ekonomi?    
T: Pertama, saya SMA kan jurusannya IPS. 

Identifikasi kebutuhan 
 

 Kalau IPS mendalami tentang ilmu ekonomi gitu toh? Jadi kepikiran ah mau Ekonomi 
Bisnis aja pengen usaha gitu 

 

    

P: Setelah jadi mahasiswa disini, bagaimana penilaian mbak terhadap perkuliahan 
disini?  

  

T: Pertama, kalo menyangkut fasilitas disini sangat memadai, ada Posnet, kita kalo mau Evaluasi fitur jasa   
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browsing, bisa lewat itu. 

 Trus dosen-dosennya sama mahasiswa bisa akrab gitu, Kalo manggil dosen nggak harus 
bapak atau ibu, bisa manggil mbak atau mas atau koh.  

Keakraban dengan dosen  

    
P: Kalau proses belajar mengajar di kelas? gimana..    

T: Kalau proses belajar mengajar yaa nyaman, enak, saling terbuka antara mahasiswa 
dengan dosen, dan mahasiswa juga bisa berekspresi. 

PBM yang nyaman  

    
P: Mbak merasa bangga ndak, menjadi mahasiswa FEB?    

T: 
Yaah, bangga sih, bangga, soalnya katanya kan lulusan dari FEB UKSW sini kan udah 
ada yang kerja di TransCorp, jadi alumninya udah kerja di perusahaan-perusahan 
ternama. 

Bangga, kualitas alumni HYD 

    

P: Kapan atau dalam situasi konkrit seperti apa, rasa bangga terhadap FEB itu 
muncul?  

  

T: 

Itu kalo FEB ada seminar-seminar nasional itu kan, manggilnya kan orang-orang yang 
udah ternama gitu seperti besok yang mau diadain tanggal 13 ini kan Merry Riana, dia 
kan seorang motivator yang udah terkenal sampe tinggal di Singapur itu jadi bagi saya 
udah bangga gitu bisa melihat langsung. Seminar dengan pembicara 

terkenal SIKON 
 Trus juga pernah yang Anna Avanti. 

 Manajemen FEB juga mengundang Anna Avanti itu, jadi kesannya kita bisa tahu tentang 
Anna Avanti lah secara langsung, bisa melihat dia datang 

    

P: Dalam kehidupan sehari -hari, bagaimana cara mbak mengekspresikan atau 
mewujudkan kebanggaan mbak terhadap FEB?  

  

T: Ya sebagai anak Ekonomi, saya bisa mbuka usaha, misalnya jualan pulsa gitu, kita bisa 
berbisnis gitu, jadi mewujudkannya dari yang paling kecil misalnya jualan pulsa gitu. 

Berwirausaha KS 

 
Selain itu, biasa kalo pulang di rumah itu ketemu teman-teman lama, trus mereka pada 
tanya kuliah dimana? di FEB UKSW, bagus lho itu fasilitasnya, trus nyaman pokoke, jadi 
saya kayak bagi informasi biar mereka juga bisa tertarik masuk sini. 

Mempromosikan FEB pada teman KS 

    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, lewat cara apa mbak menunjukkan 
kebanggaan mbak terhadap FEB?  

  

T: Yaah, jadi lebih tertarik terhadap kuliah yang sedang diberikan dosen.   
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P: Jadi rasa bangga itu memunculkan rasa ingin tahu?    
T: Iya, rasa tertarik, rasa ingin tahu lebih lanjut..   
    

P: Karena ingin tahu tersebut, apa yang mbak lakukan?    
T: Ya bertanya ke dosen, aktif di kelas, ngerjain tugas. Berusaha untuk aktif  PK 
    

P: Mbak pernah ikut kegiatan ilmiah seperti seminar, lomba karya ilmiah, study tour?    
T: Baru ikut yang seminar sama panitia. Kalo lomba karya ilmiah dan study tour belum.   
    

P: Dalam mengikuti seminar dan kepanitiaan itu, bagaimana cara mbak menyalurkan 
rasa bangga mbak?  

  

T: Saya bisa berinteraksi dengan orang-orang yang saya kenal, bisa bekerjasama dengan 
mereka, jadi tentunya bisa menambah teman banyak dari kepanitiaan itu. 

Menambah teman  

    

P: Itu kan manfaatnya. Tapi tindakan mbak sendiri untuk mewujudkan kebanggaan itu 
gimana?  

  

T: Ya kalo ikut rapat-rapat dalam kepanitiaan itu harus giat, dalam cari orang juga harus 
benar-benar serius biar bisa mewujudkan acara 

Bekerja lebih giat KILK 

    

P: Apakah mbak pernah ikut dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat kayak 
olahraga dan organisasi?   

T: KBM? Belum. (belum)   
    

P: Dalam interaksi dengan teman -teman dari fakultas lain, gimana cara mbak 
mewujudkan rasa bangga mbak terhadap fakultas ini?  

  

T: Saling berbagi informasi aja. 

Membagi informasi tentang 
kegiatan di FEB IMFL  Contoh kalau ada acara kegiatan apa seperti kayak di FEB kan ada Live-In gitu, acaranya 

IE Studi pembangunan 

 Jadi itu kita bisa berinteraksi dengan orang baru, bisa merasakan kehidupan dengan 
orang-orang di sekitar kita 

    
P: Mbak punya pernak -pernik ndak tentang FEB? Kayak kaos, stiker…    
T: Punya, kemarin kan beli kaos angkatan, trus ada jaket angkatan lagi beli. Koleksi   

 Bajune sering dipake waktu kuliah, waktu di rumah biasa pake pamer sama teman-teman, 
ini lho aku anak FEB, ada baju’e, ada jaketnya, trus stiker juga punya aku temple di helm.  

Pamer pakaian KS 
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Hasil wawancara dengan Sdri. Sally (Mahasiswa S1 Manajemen FEB UKSW – Bukan Asal Salatiga) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 15:02-15:17 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Sally: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Bagaimana ceritanya sih mbak, hingga akhirnya mbak memilih untuk kuliah di FEB 
UKSW?  

  

T: 
Yang pertama itu, saya waktu pertama masuk SMA itu saya kepengen masuk UKSW, 
karena memang yang pertama itu dari mama saya, sepupu saya, trus banyak yang 
kuliahnya disini, lulusan sini semua. Tertarik karena keluarga 

 

 Trus saya termotivasi untuk ke sini, kaya apa sih UKSW itu  
 Trus lama-lama kan aku mulai tahu universitas-universitas lain Mendapat alternatif   
 Saya daftar di UGM di UNDIP tapi nggak pernah diterima. Mencoba alternatif   
 Trus saya kesini dan kebetulan diterima, ya itu saya mengambil UKSW Menetapkan pilihan   
    

P: Ooh jadi pilihannya dulu bukan disini awalnya?    
T: Awalnya masuk SMA itu pengen banget kesini. Keinginan awal 

 
 Memang tujuannya kesini, kalo ditanya mau kemana? UKSW, pasti gitu.   

 

Tapi setelah kelas 2 kelas 3 saya mulai mengenal universitas-universitas lain kayak 
negeri gitu, trus saya termotivasi buat apa yah, agak berpaling dari UKSW seperti itu tapi 
setelah itu saya ikut tes, dan coba-coba di universitas tapi nggak bisa masuk, ya udah ke 
sini saja 

Evaluasi alternatif 
 

 

 Trus mama juga nyaranin udah di UKSW aja, disitu juga baik  
   

P: Setelah mbak Sally jadi mahasiswa disini, bagaimana pendapat mbak terhadap 
fakultas ini? dari segi PBM-nya, kualitas dosennya, fasilitasnya    

T: 
Kalau proses belajar mengajar sih baik yah, tapi ada 1 atau 2 dosen yang kadang 
ngajarnya itu nggak, nggak apa yah, nggak membahas sepenuhnya kuliah matakuliah itu, 
malah cerita tentang pribadinya, 1 jam penuh cerita pribadinya, kayak gitu. Kecewa 

 

 Cuma beberapa disangkutpautin sama matakuliah jadi bikin ngantuk, apa lagi dia itu 
kluarnya jamnya itu mepet banget, tapi yang diomongin nggak ini sekali, nggak nyangkut 
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matakuliah sekali jadinya waktu TAS, TTS aku nggak mudeng, cuma dapat materinya dari 
asisten dosen seperti itu. 

 
Trus fasilitasnya, fasilitas kan baru-baru ini FEB gedungnya baru, yang kemarin kan di PP 
numpang, jadinya fasilitasnya kalo dulu kelasnya bocor, kalo sekarang sih bagus gitu yah, 
fasilitasnya baguslah.   

Peningkatan fasilitas  

 Kalo dosennya, ya bagus sih kan banyak yang doktor, professor seperti itu 
Dosen berkompeten 

 

 Jadi kualitas mereka benar-benar bagus, trus mereka juga banyak lulusan luar negeri 
juga kan 

 

    
P: Sebagai mahasiswa dari FEB, mbak Sally merasa bangga ndak?     
T: Bangga sih. Bangga. Bangga   
    

P: Apa hal yang mbak paling banggakan dari FEB?    

T: Apa yaah… FEB UKSW itu di luar itu dah terkenal ya, tiap saya ditanya orang kuliah 
dimana? di FEB UKSW, ooh itu bagus, perekrutan kerjanya bagus, kayak gitu. 

Keterkenalan dan kualitas alumni 
HYD 

 Dia udah terkenal di kalangan perusahaan-perusahaan seperti itu, jadi saya ngerasa 
bangga aja ooh FEB UKSW itu udah terkenal dimana-mana. 

 

 Walaupun kadang ada orang bertanya, mana sih UKSW itu, tapi ada sebagian orang yah 
bilang ooh FEB itu bagus, gitu 

Pengakuan orang lain  

 Saya juga bangga FEB UKSW itu punya akreditasi yang bagus trus kesempatan kerjanya 
juga bagus, seperti itu 

Akreditasi dan prospek bag i 
lulusan HYD 

    

P: Boleh mbak ceritakan salah satu pengalaman konkrit mbak, yang dimana membuat 
mbak bangga terhadap FEB UKSW?    

T: 
Yaa… jadi waktu itu mama saya kan punya usaha, trus ada sales datang, trus nanya 
anaknya kuliah dimana, trus saya jawab di UKSW, ooh ambil apa? Ekonomi… Oh iya itu 
Ekonomi-nya bagus 

Mendengar pengakuan orang lain 
terhadap fakultas SIKON 

 Kok pilih disitu? Iya om, karena mama kan angkatan situ trus saya juga jadi tertarik disitu, 
selain itu saya juga nggak diterima di universitas lain jadi gitu 

Mengacu pada mama  

 Trus dia bilang masuk situ aja nggak apa-apa, disitu rekrutannya bagus, lulusanya bagus, 
saya juga dulu lulusan situ Pengakuan 

 SIKON 
 Trus dia bilang, disitu bagus trus kalo ikut job fair-nya UKSW kan bagus kan FEB UKSW 

udah bekerja sama dengan banyak-banyak perusahaan 

 Ooh iya om, kata banyak disitu akreditasinya bagus trus kualitasnya juga sudah bagus, 
saya bilang gitu. 

Mengkonfirmasi  
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P: Bagaimana cara mbak mengekspresikan atau menunjukkan kebanggaan  mbak 
terhadap fakultas ini?  

  

T: Saya sering pamer sama teman-teman saya. 

Pamer kegiatan KS 
 

Pamernya itu, banyak kegiatan di FEB UKSW yang mereka nggak punya seperti EFN 
(Economy Family Night) yang kita itu senang-senang, kita itu berkenalan semua angkatan 
ikut ke situ, trus nyanyi-nyanyilah apa lah gitu, tapi mereka nggak punya 

 
Trus banyak kayak Makrab, kita itu keluar sementara mereka cuma di kampus, cuma 
diem di kampus, di kelas dengerin orang ngomong, tapi kita itu pergi kemana-mana, 
outbond seharian 

 Jadi mereka bilang enak yah di FEB UKSW, punya banyak uang makanya kegiatannya 
berkualitas semua Memberi counter-argument KS 

 Trus saya bilang punya uang tapi orangnya nggak kreatif ya apa gunanya saya bilang itu 

 
Trus saya sering, kalo seminar-seminar gitu, kita kan seminar sering gratis trus 
pembicaranya itu dari Merry Riana, Anna Avanti, tapi kalo mereka kan pembicaranya 
orang-orang biasa Membandingkan pembicara 

seminar KS 

 Jadi FEB UKSW itu sering mengundang artis ke sini buat seminar, buat pembicara 
seminar, jadi saya senang sekali kalo pamer sama mereka 

 Trus saya juga suka pamer baju angkatan… saya bilang ini angkatan kita bikin baju gitu. Pamer baju angkatan  KS 

 
Trus aku sering nawarin, kalo aku ikut panitia seminar aku sering ngajak mereka ikut, aku 
bilang aku di FEB ada kegiatan ini, ayo ikut, di fakultas-mu kan nggak ada, gitu.. Saya 
lebih seperti itu, lebih cerita. 

Mengajak teman ikut kegiatan di 
FEB KILK 

    

P: Dalam kegiatan perkuliahan di kelas, bagaimana cara mbak mewujudkan 
kebanggaan mbak terhadap FEB?  

  

T: Apa yaah bingung kalo dalam kelas, paling cuma merhatiin dosen, kayak gitu-gitu, 
bingung kalo di kelas. 

(bingung)  

    

P: Kalau kegiatan ilmiah di luar kelas seperti seminar, lomba karya ilmiah, study tour 
gitu mbak pernah ikut?  

  

T: Kalau lomba karya ilmiah dan study tour belum, kebetulan baru panitia sama seminar-
seminar. 

(belum)  

    

P: Bagaimana cara mbak mewujudkan kebanggaan mbak terhadap FEB pada saat 
terlibat dalam kepanitiaan atau seminar-seminar seperti itu?  
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T: 
Kalau panitia sih, saya harus berani malu ya kalau nawarin, lagian seminar saya bukan 
seminar yang besar tapi seminar yang kecil, trus kalo orang bilang, ih seminar apa sih, 
nggak laah…saya tetap kerja keras buat dapetin orang-orang biar daftar seperti itu 

Berusaha mendapat peserta KILK 
 Biar mereka juga tahu, FEB juga seminarnya itu nggak cuma gitu aja 

 Jadi saya lebih memilih membuat orang fakultas lain itu lebih tertarik ke seminar saya, 
gitu 

 Kalo orang FEB kan pasti udah tahu tapi kalo orang dari fakultas lain kan belum tahu, jadi 
mereka sedikit demi sedikit mengenal FEB 

 Saya bisa mengenalkan sedikit pengalaman ekonomi ke mereka, gitu.  Memperkenalkan ekonomi   
    

P: Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain di  lingkungan UKSW, 
bagaimana cara mbak mewujudkan kebanggaan mbak?  

  

T: Yaaa melalui sering cerita aja ke mereka, trus sering sharing juga, di tempat saya itu 
banyak… kegiatan-kegiatan yang sering saya ceritakan… 

Cerita-cerita IMFL 

 
Hasil wawancara dengan Sdri. Yuni (Mahasiswa S1 Manajemen FEB UKSW – Asal Salatiga) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 15:17-15:28. 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Yuni: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  Kode  

P: Mbak, awal ceritanya gimana sih  hingga akhirnya memilih untuk kuliah di FEB 
UKSW?   

T: 
Ooh iya, aku pertama kan milih UKSW ini karena, saya kan juga orang Salatiga, jadi 
mungkin apa namane, orang tua tuh lebih ingin aku tuh kuliah yang deket-deket aja, jadi 
nggak usah nge-kost jauh dari orang tua gitu. 

Mengetahui keinginan orang tua  

    

P: Ooh gitu. Mbak pernah punya impian nggak ingin masuk di universitas lain selain 
UKSW seperti UGM atau apa gitu?  

  

T: Kalo aku sih, aku ingin mengikuti kata orang tua jadi aku hanya ingin disini sih. Orang tua sebagai acuan   

 Sebenarnya aku juga mikir-mikir kalo misalnya aku ke universitas lain kan juga agak 
susah, karena jujur aku anaknya agak nggak mandiri jadine, makanya milih disini. 

Mempertimbangkan  
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P: Setelah mbak kuliah disini, bagaimana penilaian mbak terhadap fakultas ini?    

T: 

Menurutku proses belajar mengajarnya baik, maksute kita kan ndak pasif, kita dituntut 
untuk aktif juga, trus kalo misal soal dosennya sih, menurutku juga cara mengajarnya juga 
baik cuma kadang ada beberapa dosen yang mungkin di kelas itu ramah tapi kadang di 
luar kelas dia tuh disapa diem aja gitu, trus kalo fasilitasnya juga cukup memadai yah 
karena semuanya udah sesuai standar. 

Interaksi dialogis di kelas, dosen 
baik, fasilitas memadai  

    
P: Mbak merasa bangga ndak menjadi mahasiswa FEB?    
T: Iya..bangga.  Bangga   
    

P: Apa yang hal yang paling mbak banggakan dari FEB ini?    
T: Mungkin karena ini, akreditasinya itu. Akreditas  HYD 

 Terus kita kan melihat juga dari waktu dia (FEB) promosi ke sekolah-sekolah dia punya 
apa namane, relasi juga di dalam dan luar negeri dan sebagainya. 

Luas jejaring HYD 

    

P: Bagaimana cara mbak menunjukkan atau mengekspresikan kebanggaan mbak 
tersebut?  

  

T: Mmm, aku juga punya relasi juga dari apa namane…adik-adik kelasku. 

Cerita-cerita KS 
 

Nah aku juga cerita-cerita ke mereka kalo UKSW itu bagus nggak kalah sama universitas 
lain karena relasinya juga toh, nggak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri juga ada, 
jadi yah cukup menjanjikan kalo misalnya kita mau apa namane..selesai kuliah kita bisa 
cari pekerjaan juga dibantu sama UKSW. 

    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, bagaimana cara mbak Yuni 
mengekspresikan kebanggaan mbak terhadap FEB?  

  

T: 
Kalo aku sih, dalam perkuliahan aku berusaha untuk ya apa yang aku bisa aku lakukan 
jadi misal aku bisa mendengarkan, aku bisa mencatat, aku bisa mengerjakan tugas test 
dan sebagainya, menurutku dari itu. 

Melakukan apa yang bisa dilakukan  PK 

    

P: Mbak pernah ikut kegiatan -kegiatan ilmiah ndak seperti seminar, lomba karya 
ilmiah, dan study tour?  

  

T: Kalo seminar ikut, tapi kalo lomba nggak, study tour belum. (belum)   
    

P: Menurut pendapat mbak, apa yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa untuk 
menunjukkan kebanggaannya terhadap FEB ketika mengikuti kegiatan-kegiatan   
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ilmiah seperti tadi?  

T: 
Yang harus dia lakukan kalo misal dia mengikuti lomba yah dia harus berusaha 
semaksimal mungkin, dengan cara apa namane, dia mungkin belajar atau maksute 
mencari apapun lah tentang lomba itu, supaya kita maksute, ini lho kita, kita UKSW, gitu. 

Berusaha dan menunjukkan diri  

    

P: Kalau kegiatan pengembangan minat dan bakat kayak olahraga, organisasi 
mahasiswa, itu mbak pernah ikut?  

  

T: Belum. Aku tidak begitu suka. (Belum)   
    

P: Dalam berinteraksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana cara mbak 
menunjukkan kebanggaan sebagai mahasiswa FEB?    

T: 

Cara menunjukkannya ya dengan apa namane pembelajaran-pembelajaran yang ada kan 
kayak kita misal manajemen konsentrasi keuangan kita kan tidak hanya berfokus 
maksute hanya keuangan saja tapi kita juga belajar MSDM, kita tahu cara-caranya 
bagaimana, kita belajar pemasaran, apa saja poin-poin penting dari pemasaran. Bangga karena punya banyak ilmu HYD 

 Jadi menurutku, aku merasa bangga karena aku punya banyak ilmu dari ekonomi itu 
sendiri. 

    
P: Apa yang mbak lakukan dengan rasa bangga karena punya banyak ilmu itu?    
T: Ya PD, percaya diri dengan cerita-cerita atau materi-materi yang udah aku dapetin itu. Percaya diri  KS 
 
Hasil Wawancara dengan Sdri. Anastasia (Mahasiswa S1 Manajemen FEB – Bukan Asal Salatiga) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 17:16-17:40 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Anastasia: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  Kode  
P: Gimana sih ceritanya hingga akhirnya Tasya memilih masuk ke FEB UKSW?    

T: 
Oooh, dulu sih ada beberapa pilihan masuk beberapa universitas, cuma karena 
senangnya ekonomi, makanya pasti masuknya FEB… pasti kan? ataukah 
bisnis…pilihannya waktu ya cuma disaranin-nya UKSW dan Prasetya Mulya, cuma itu. 

Mempertimbangkan alternatif dan 
membeli 

 

 Jadinya masuknya ke sini.  
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P: Siapa yang menyarankan untuk masuk ke UKSW?    
T: Papa. Orang tua sebagai acuan   
    

P: Papa alumni UKSW?    
T: Nggak. Di Trisakti alumninya. Non-alumni UKSW   
    

P: Kenapa Tasya ndak masuk Trisakti aja?    
T: Kan UKSW udah terkenal, punya nama di luar negeri walaupun di Indonesia jelek gitu..  Keterkenalan UKSW   
    

P: Apa universitas impian Tasya dari dulu? punya nggak?    
T: Prasetiya Mulya Keinginan awal   
    

P: Nah waktu itu kan Tasya dikasih dua pilihan yaitu Prasetiya Mulya sama UKSW. 
Kenapa akhirnya memilih UKSW?  

  

T: 
Karena waktu Prasetiya Mulya tesnya kan, dia tes psikologi, 6 jam non-stop kan biasanya, 
naah kayaknya terlalu, kalo diliat dari tes pertama kali sampai kedua kali, pertama kali kan 
aku ditolak, aku nggak ngerti, trus karena aku dah punya FEB disini. 

Mencoba alternatif-alternatif  

 
Udah punya UKSW, kan dia (PM?)buka pendaftaran untuk tahun depan, kan dia bukanya 
itu awal-awal tahun, nah aku tes lagi dan itu masuk, itu kayaknya terlalu berambisi mau 
masuk sana jadi nggak bisa. 

Mengevaluasi hasil  

 
padahal kedua kali setelah punya UKSW aku kan nyantai aja, nggak masuk ya udahlah 
ya nggak peduli tapi malah masuk dan dapet beasiswa sebenarnya tapi..mikir ya udah 
disini aja nggak apa-apa.  

Memilih alternatif terbaik  

    

P: Nah setelah  Tasya masuk sini, penilaian Tasya terhadap FEB sendiri gimana? PBM -
nya, kualitas dosennya, fasilitasnya  

  

T: Kalau fasilitasnya memadai. Fasilitas memadai   

 Cuma ada beberapa yang aku nggak…mungkin karena nggak semua orang apa 
namanya…paham sama informasi, jadi sampai detik ini aku ngerti cara bikin wifi. 

  

 Kalo mengajarnya juga kadang-kadang nyenengin, bagus…trus soal dosennya bagus 
jugalah tapi beberapa emang nggak 

Pengajaran dan dosen bagus tapi 
tidak semua  

    
P: Dengan status sebagai mahasiswa FEB sini, apakah Tasya bangga?     

T: Kalau dibawa ke luar kota, apalagi kota Jakarta dan Bandung, minder, teman-teman pasti 
ngomong universitas apaan tuh, dimana, nggak terkenal. 

Diejek  
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 Kalau di luar kota Jakarta Bandung, banyak yang nggak tahu ya kan? 
Membanding kepopuleran   Tapi kalau daerah-daerah Jawa ya biasa-biasa aja sih karena mereka juga tahu. 

 Kalau daerah-daerah Jawa Barat sama Jakarta itu mah nggak ada yang tahu. 
    

P: Kalau dibilang gitu sama teman -teman, Tasya memilih diam atau kasih argumen 
balik?  

  

T: Rata-rata tuh cuma nanya UKSW itu dimana, Salatiga tuh dimana, kan kota Salatiga itu 
nggak terkenal, jadi aku cuma diem aja, aku suruh cari peta lu liat di peta. Menghindari rasa minder 

 

 Harus kasih argument apa toh? aku juga bingung  
    

P: Kalau sama teman -teman dari fakultas lain misalnya di kos atau dimana, itu gimana 
perasaan Tasya dengan menyandang status sebagai anak FEB?  

  

T: 
Tergantung dulu, dibandingin sama fakultas apa dulu, kalau sama Elektro ya minderlah, 
mereka matematika berapa tingkat lebih pintar mereka kan jauh, tapi lebih kompak 
mereka juga kalo Elektro kan? Minder dengan fakultas tertentu 

 

 Mereka kan gak mau keluar kompaknya sama mereka doang, tapi rata-rata kalo sama 
yang lain sih ya bangga-bangga aja sih 

 

    
P: Bangganya tuh tentang apa?    

T: Soalnya kan, FEB kan sekarang…gimana yah…kalo diliat mungkin agak-agak lebih 
bagus sih, dari universitas lain diliat agak-agak lebih bagus 

(terlalu abstrak)  

    
P: Apanya yang lebih bagus?    
T: Ya kan Ekonomi Bisnis, gitu toh? yah pokoknya gitulah.. (terlalu abstrak)   
    

P: Hal spesifik apa yang dibanggain?    

T: Kan kalau dibandingin sama PGSD, sama kayak gitu kan Ekonomi jauh lebih bagus dari 
fasilitas. 

Fasilitas HYD 

    

P: Tasya anggota SMU kan? Gimana cara Tasya merepresentasikan nama fakultas di 
lingkungan SMU?    

T: Maksudnya?   
    

P: Maksudnya pernah nggak waktu di SMU, Tasya berkeinginan untuk pamer kalo aku 
ini FEB, anak Ekonomi gitu, pernah nggak?  
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T: 
Nggak. Soalnya kita di SMU kan, kita kan banyak dari fakultas-fakultas lain juga ada jadi 
kalo udah masuk ruang SMU udah nggak bawa nama fakultas kita, semuanya rata-rata 
seperti itu.   

Melepaskan identitas fakultas  

    

P: Kalau dalam berinteraksi sehari -hari dengan teman -teman lain baik itu teman kos 
atau teman di kampus sini gimana?  

  

T: Nggak sih, biasa aja. 

Selektif menampilkan identitas  

 Kalo aku tuh gini, aku akan bawa nama fakultas ku sesuai dengan apa namanya? 
komposisinya. 

 Jadi kalo aku udah nyampe kos, ya aku anak kos bukan anak fakultas lagi, aku dah 
nyampe di SMU ya aku anak SMU, udah nggak berhubungan dengan fakultas lagi 

 Tapi kalo aku ada di lingkungan fakultasku atau di lingkungan teman-temanku yang 
emang sefakultas ya aku bawa nama fakultas. 

 Kalo keluar kota juga seperti itu, kalo emang harus bawa nama fakultas ya aku bawa, kalo 
nggak ya nggak. 

 Peranannya kan beda-beda kak.. 
    

P: Tasya pernah ikut nggak kegiatan -kegiatan pengembangan bakat dan minat kayak 
olahraga gitu?    

T: Dulu ikut…basket antar fakultas.  Mengikuti kegiatan olahraga   
    

P: Gimana rasanya membela fakultas sendiri?    
T: Yaah senenglah…bangga…ya itulah.. Senang   
    

P: Kebanggaan itu membuat Tasya jadi gimana?    

T: Yah mau ngasih yang terbaik yang bisa kita lakuin karena pingin dong fakultasnya 
menang. 

Berusaha untuk menang KBM 

    
P: Tasya punya koleksi pernak -pernik tentang FEB ndak? kayak baju, stiker, gitu…    
T: Nggak punya.. heheh.    
    

P: Jadi secara keseluruhan, Tasya bangga ndak terhadap fakultas Ekonomika dan 
Bisnis ini?    

T: Yaahh…bangga aja sih.  Bangga   
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P: Bangga karena apa?    

T: Yaa… bangga aja ya karena kuliah di UKSW dan orang-orang Jawa-jawa gitu kenal 
UKSW ya gitu.  

Terkenal di Jawa HYD 

    
P: Ooh jadi karena namanya UKSW udah terkenal?    

T: Iya di Jawa aja..ya abis mau bangga gimana lagi,, Punya prestasi sih iya…trus dosen-
dosennya juga ternyata bagus-bagus.  

Prestasi fakultas dan dosen yang 
bagus HYD 

 
Hasil wawancara dengan Sdra. Leo (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Selasa, 5 Maret 2013 
Waktu: 21:15-21:45 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Leo: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: 
Secara pribadi, menurut anda identitas yang lebih melekat pada diri anda ini adalah 
identitas sebagai mahasiswa MM atau mahasiswa FEB? Meskipun MM merupakan 
salah satu program di FEB 

  

T: Kalau saya merasa, identitas yang benar-benar bangga itu, sebagai mahasiswa MM, 
bukan FEB 

Identitas MM  

    
P: Bagaimana ceritanya hingga akhirnnya anda memutuskan untuk ambil S2 di MM?    

T: 
Sejak masih di fakultas Teologi di S1, ketika sudah mau mendekati kelulusan ada 
pergumulan untuk memilih Sosiologi Agama dengan memilih jurusan pastoral atau ke 
MM. 

Keinginan awal  

 
Jadi waktu itu dua pilihan tapi setelah konsultasi dengan dosen-dosen Teologi, trus dapat 
pengaruh dari teman-teman dari MM juga, disitu akhirnya ada kayak dilemma mau pilih 
yang mana SA atau MM. 

Evaluasi alternatif 

 

 

Nah akhirnya ketika sudah lulus waktu itu, ternyata melihat program SA, tidak sesuai 
dengan harapanku. Jadi saya memilih SA itu dengan harapan, pastoral dengan dosen 
yang mempunyai kapabilitas yang bagus, tapi setelah melihat kondisi di SA waktu itu, 
ternyata tidak ada dosen khusus pastoral. 

 

 Oleh sebab itu, saya berani untuk memilih kuliah di MM karena selain menambah 
wawasan yang baru, mungkin ada peluang ke depan dalam dunia kerja. 

Keputusan pembelian  



177 

 

    
P: Awalnya dengar tentang MM itu dari siapa?    
T: Dari teman dari Teologi juga. 

Tertarik karena teman 

 

 
Dia bilang ada suasana yang beda yang sangat beda dengan Teologi, dimana kita benar-
benar dihargai, trus tidak ada dosen yang pilih kasih, itu juga menjadi motivasi untuk 
memilih MM. 

 

    

P: Setelah menjadi mahasiswa di MM, bagaimana penilaian anda tentang perkuliahan 
di MM?  

  

T: Pertama dari fasilitas dulu yah…kalo dari fasilitas itu sangat baik dimana kita benar-benar 
nyaman ketika berada di kelas 

Fasilitas baik  

 

Trus kualitas dosennya itu menurut saya sudah baik, sangat professional, dimana benar-
benar menguasai bidang mereka, sedangkan kalo mengenai proses belajar mengajar di 
kelas itu baik karena kadang-kadang juga ada dosen yang jarang memberikan 
kesempatan kepada mahasiswa ataupun memancing mahasiswa untuk bertanya, 
kadang-kadang dosen menutup ruang bagi mahasiswa dalam mengeluarkan pendapat. 

Dosen professional  

    
P: Dengan menyandang status sebagai mahasiswa MM, apakah ada rasa bangga?    
T: Kalau saya perasaaannya itu, bangga biasa aja. Bangga   
 Trus merasa tidak tertinggal dengan teman-teman lain dalam kemampuan Merasa mampu bersaing  HYD 

 
Bangga karena ternyata ada teman-teman kita yang membantu, yang tahu latar belakang 
kita bukan dari ekonomi, jadi ketika kita diperhadapkan dengan matakuliah tertentu yang 
memang membutuhkan analisis perhitungan, nah teman-teman itu yang membantu kita. 

Saling membantu di kelas SIKON  Membantu bukan langsung memberikan jawabannya, tetapi mengajarkan tehnik-tehnik 
bagaimana kita membuat…cara-cara… jadi itu yang membuat saya bangga. 

 Jadi apa yang kita nggak tahu, diajarkan meskipun kita tidak mengetahui secara lebih 
luas. 

 Jadi ada teman-teman yang mendukung kita semua, saling menolong 
    

P: Jadi seperti ada budaya saling membantu gitu?    
T: Iya saling membantu. 

Mendapat bantuan di kelas SIKON 
 

Jadi ketika menyelesaikan sebuah misalnya manajemen keuangan, jadi ketika 
mengerjakan tugas, kan ada beberapa perhitungan-perhitungan, nah disitu teman-teman 
yang dalam artian baik secara perhitungan mereka memberi jawaban tapi tidak langsung 
memberi begini tapi mengajarkan kita ini lho caranya seperti ini, ini lho rumusnya seperti 
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ini, cara hitungnya seperti ini. 

 
Itu yang akhirnya menimbulkan “ah ternyata mereka tuh tidak melihat latar belakang kita” 
kalau mereka tahu misalnya kita dari latar belakang teologi, nah mereka itu sudah ngerti, 
pasti teman ini akan mengalami kesulitan, dan itu benar 

Menilai perilaku teman SIKON 

 
Ketika kita kerja tugas kelompok secara dua orang, disitu kita sharing, dan secara pribadi 
aku terbuka memang, kubilang jujur aku nggak bisa, jadi kalau kamu mau ajarin, ajarin 
pelan-pelan. 

Sikap terbuka saat kerja tugas SIKON 

 Tapi ketika diajarin pelan-pelan, oh masuk lho ternyata nggak begitu sulit. Bangga karena berkembang HYD 
 Nah abis itu ternyata “ah aku bisa kok juga”, jadi itu yang menjadi bangga.   
    

P: Apa yang paling anda banggakan dari MM ini?    

T: Pengajarnya, karena boleh dikatakan untuk MM, FEB, Fakultas Ekonomi pengajarnya itu 
sudah berkualitas Gelar dosen HYD 

 Professornya doktornya, itu menurut saya sudah sangat berkualitas dan itu juga menjadi 
faktor kebanggaan 

    

P: Bisakah anda ceritakan suatu pengalaman konkrit, yang dimana anda merasa 
bangga terhadap MM?  

  

T: Jadi waktu itu pra-kuliah, Ekonomi Manajerial. 

   Nah disitu ketika dosennya masuk, di pertemuan pertama kita masih membahas tentang 
konsep-konsep, definisi-definisi, sejarah. 

 Ketika sudah pertemuan keempat waktu itu, kita sudah mulai masuk ke dalam 
perhitungan. 

 Nah jadi ketika di kasih soal muncul perasaan “Oh ini gimana ini cara kerjanya,,,” mau 
nyontek perasaan juga 

Perasaan bingung  

 Sudah jadi, pelan-pelan pertama, mengandalkan kekuatan sendiri, jadi buat oh ternyata 
salahnya disini-disini 

Berusaha sendiri SIKON 

 Jadi ketika sudah berapa kali kerja, teman-teman yang lain sudah, kita ini masih kerja, 
dan khususnya dari teologi waktu itu yang bukan saya sendiri.  

Mengalami kesulitan 
 

 Nah pas setelah ada sekitar tiga soal dan teman-teman yang lain mengerjakan dalam 
waktu yang tepat, kita belum selesai 

 Satu soalpun belum selesai waktu itu  

 
Nah akhirnya ada beberapa teman yang melihat kondisi kita waktu itu, akhirnya mereka 
datang duduk di samping dan bertanya “ini kesulitannya apa sih?” Sudah aku bilang “ini 
gimana cara ngitungnya?” langsung mereka bilang, kamu pake rumus ini, cara ngitungnya 

Diajari teman hingga bisa  
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gini gini pake kalkulator, ya udah dari situ langsung mengerti, langsung dapat meskipun 
dalam mengerjakan sedikit lama tapi bisa. 

 Nah disitu akhirnya bangga, rasa senang sekali, meskipun itu sampai di kos akhirnya 
capek. Bangga karena tugas benar HYD 

 Apalagi ketika mengerjakan tugas itu benar, sangat bangga 
    

P: Kalau dalam interaksi sehari -hari dengan teman, ada nggak suatu peristiwa yang 
anda alami yang memicu rasa bangga terhadap MM?  

  

T: Kalau dalam situasi sehari-hari mungkin, kita sharing. 

Sharing SIKON 

 Biasa, kadang-kadang kita masing-masing tu menceritakan pengalaman di S1-nya tuh 
seperti apa. 

 Contohnya ketika kita sharing, cara penulisan thesis 
 Jadi pada saat itu, atau bulan yang lalu ya, kita mempresentasikan bab 1 kita 
 Ternyata setiap fakultas itu beda cara penulisannya 

 Misalnya fakultas teologi masih memakai catatan kaki, dari ekonomi pun udah nggak 
pake. 

 

Nah disitulah kita sharing, oh kita di ekonomi sebagian dosennya itu sudah melarang kita 
untuk memakai catatan kaki, trus dari teman-teman biologipun teman-teman kimia 
mengatakan, oh kalo kita dalam menulis itu pun kita melakukan penelitian dulu 
mengambil data mentah baru itu kita menulisnya 

 
Nah disitulah kita sharing tentang matakuliah, trus ada juga teman-teman yang berbagi 
pengalaman ketika mereka sudah bekerja, nah itu juga menjadi bangga jadi secara tidak 
langsung kita sudah mengetahui ooh dunia kerja seperti ini. Bangga karena berkembang HYD 

 Ketika mau bekerja kita di tes seperti ini, nah itu juga salah satu kebanggaan, dalam relasi 
setiap hari dengan teman-teman 

    

P: Bagaimana cara anda menunjukkan kebanggaan itu dalam kehidupan sehari -hari? 
Misalnya dalam hubungan dengan kawan, orang tua, dan lain-lain..  

  

T: Kalau untuk menunjukkan kepada orang tua atau orang lain itu mungkin belum. (Belum)   
 Tapi bagi diri sendiri, yang saya tunjukkan dari hasil nilai yang saya dapatkan. 

Bangga atas pencapaian HYD 
 Jadi ketika semester satu melihat nilai yang baik, saya merasa bangga karena ini sesuatu 

yang baru ketika saya mendapatkan yang baik, tidak mengecewakan 
 Nah itu yang menjadi motivasi juga ke depan. 

Menjadi termotivasi KS 
 Motivasi ketika di semester dua ini begitu banyak tugas-tugas, lebih banyak lagi dari 

semester satu, itu menjadi motivasi 
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 Jadi sampai sekarang setiap tugas itu selalu terselesaikan dengan baik, tidak ada beban, 
itu kebanggaan pribadi. 

    
P: Jadi rasa bangga ini membuat anda lebih percaya diri?    
T: Iya jadi sudah lebih mengandalkan individu. Percaya diri  KS 

 Mungkin semester satu masih tergantung sama teman-teman yang lain karena kan kita 
belum mengetahui secara luas tentang beberapa matakuliah. 

Bangga pada kemampuan HYD  

Tapi semester kedua ini sudah mulai ke mengerjakan secara individu, meskipun ada 
beberapa tugas yang dikerjakan secara kelompok tapi saya di kasih tugas pribadi dan 
saya mengerjakan itu dan mempresentasikannnya dan hasilnya baik, itu juga 
kebanggaan. 

 Oh ternyata pemikiranku bisa diterima dan itu benar juga 
    

P: Selama kuliah di MM, apa anda pernah mengikuti kegiatan -kegiatan ilmiah di luar 
kelas? seperti seminar, lomba karya ilmiah, study tour   

T: Selama berada di program MM, belum ada kegiatan di luar kelas yang saya ikuti. (Belum)   
    

P: Seminar?    
T: Seminar pun untuk standar universitas belum, nasionalpun belum. (Belum)   

 Meskipun ada beberapa ajakan, tapi karena komunikasi yang tidak terlalu baik, dan itu 
sifatnya kadang-kadang mendadak, nah itu yang membuat saya ndak bisa untuk ikut 

Kurang komunikasi  

    
P: Seminar -seminar proposal?    
T: Kalau itu udah ikut.   
    

P: Dalam mengikuti seminar proposal gitu, ada nggak suatu tindakan dari anda yang 
muncul oleh karena rasa bangga?  

  

T: Belum ada sih. 

  
 Tapi kadang ada perasaan yang ingin kita duduk sebagai orang yang diseminarkan 

 Jadi ketika dosen-dosen menanyakan kepada teman yang sedang berseminar ini, malah 
kita yang mampu menjawabnya, jadi wah pengenlah saya disitu. 

 Jadi pingin mengganti orang itu karena menganggap diri mampu. 
    

P: Oleh karena anda merasa mampu seperti itu, apa yang anda lakukan?    
T: Pertama bisa mengetahui lebih dalam tentang kegiatan seminar itu, jadi oh ternyata isi   
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dari proposal seperti itu, dan itu menjadi semangat juga ketika melihat teman-teman yang 
dikatakan lulus, pingin cepat-cepat juga berada di posisi seperti itu. 

    

P: Kalau kegiatan -kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti olahraga, 
organisasi mahasiswa itu anda pernah ikut?  

  

T: Oh belum, kecuali di S1 aja. (Belum)   
    

P: Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana cara anda 
menunjukkan kebanggaan anda sebagai mahasiswa MM?  

  

T: Ohh iya, waktu teman-teman kos menanyakan saya ini fakultas apa, saya fakultas S2 
MM. 

Mengakui identitas IMFL 

 Saya ingin memperlihatkan kebanggaan saya itu dari sisi penampilan, style, cara 
berpakaian, karena ingin beda dengan cara berpakaian di S1. 

Berpenampilan baik KS 

 Saya berusaha untuk berpakaian rapi, trus dalam bertutur kata pun, meskipun dibilang 
jaim-jaim tapi menunjukkan ini lho kita S2 gaya bicara kita seperti ini 

Bertutur kata baik KS 

 Trus kalo pada teman-teman satu daerah itu lebih ke arah pergumulan, pergaulan. 

Membatasi pergaulan KS 
 Jadi saya sedikit membatasi pergaulan, mengurangi pergaulan dengan teman-teman. 

 
Jadi ketika contohnya ketika diajak pergi nonton film di Semarang, saya bilang sorry saya 
lagi buat tugas, diajak kumpul-kumpul nongkrong, makan, saya bilang sorry nggak bisa 
karena ada banyak tugas, tau kan di S2 banyak tugas 

 Banyak hal yang saya hilangkan dulu, dan mengambil kepentingan kuliah dulu. Mengelola prioritas KS 
 Hampir setiap hal dalam kebiasaan setiap hari.   

 
Selain itu saya juga memamerkan, stiker trus map-map dari MM itu, itu saya pampang di 
lemari supaya menandakan saya ini mahasiswa MM, trus tugas-tugas juga, buku-buku… 
ditaruh di lantai kadang di rak buku juga. 

Pamer simbol institusi KS 

 
Hasil wawancara dengan Sdri. Jocelyn (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Rabu, 6 Maret 2013 
Waktu: 12:56-13.18 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Jocelyn: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Mungkin kak bisa ceritakan sedikit, bagaimana ceritanya sih sampai akhirnya   
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memilih untuk masuk di Ekonomi UKSW?  

T: Kalau untuk Ekonomi kak itu memang sudah pilihan dari SMA, bukan karena mau kuliah 
dulu baru pilih. 

Minat awal  

 Kalau UKSW secara umum itu memang tahu dari kakak yang kuliah disini, trus ajak ke 
sini. 

Mendapat anjuran 

 

 
Kakak sepupu yang kuliah disini tapi dia tidak mempromosikan Ekonomi UKSW ini kayak 
apa tapi karena memang sudah niat untuk kuliah toh kak, jadi pas tes untuk masuk kuliah 
tuh cuma 2, Ekonomi akuntansi dan manajemen. 

 

 Jadi maksudnya tidak ada pernah dengar tentang FEB UKSW ini akreditasinya kayak 
gimana itu belum kak, nanti setelah disini baru tahu. 

Percaya pada keluarga  

 Jadi pertama alasannya karena memang dari dulu pengen kuliah ekonomi kak Kuliah ekonomi karena minat   
    

P: Trus pertimbangan hingga akhirnya lanjut S2 itu apa?    

T: 
Ya, setelah ambil S1 di UKSW dan lanjut S2 itu karena kalau di daerah saya ada 
Universitas besar yang Ekonominya cukup terkenal, bukan berarti kalah bersaing tapi 
karena ketika sudah S2 kan lebih sedikit kompetitif begitu di dunia kerja. Meningkatkan kapabilitas dan 

memperbesar peluang kerja 

 

 Jadi setidaknya kita di peluang kerja itu masih lebih besar ketimbang dengan S1 kak.  
 Jadi meningkatkan kapabilitas saja  
    

P: Apakah kak punya universitas impian dari dulu sejak SMA?    

T: Kalau sejak SMA karena yang ditanamkan cuman UKSW jadi memang UKSW yang 
menjadi impian. UKSW sebagai pilihan satu-

satunya 
 

 Jadi tidak ada tes dimana-mana kak cuma UKSW saja.  
    

P: Setelah kuliah S2, kaka  merasa lebih enak itu dengan identitas sebagai mahasiswa 
fakultas Ekonomi atau mahasiswa MM?    

T: 

Kalau waktu di S1 ya pasti FEB ya kak, tapi kalau ini kayaknya lebih ke MM kak karena 
mungkin kalau S1 itu kita masih, yah namanya juga baru kuliah to kak, jadi hanya ingin 
menerima begitu, maksudnya belajarnya tidak terlalu… kalau MM ini kan lebih strategis 
begitu kan kak, jadi dengan teman-teman di MM kita lebih bisa berbagi daripada di S1 

Identitas sesuai tempat berproses  

    

P: Dengan menyandang status  sebagai mahasiswa di fakultas ekonomika dan bisnis, 
baik waktu S1 dan S2, kaka merasa bangga tidak?  

  

T: Kalau secara pribadi sih bangga sekali kak, karena yang pertama kan akreditasi to kak. Bangga karena akreditasi HYD 
 Akreditasi dari FEB ini kan, maksudnya kalau di UKSW ini pada umumnya kalau mau 
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dilihat, salah satu fakultas yang bagus, maksudnya dari infrastrukturnya atau dari dosen-
dosennya yang kuliah di luar kan Ekonomi termasuk yang paling baik to kak. 

 Yang lebih bangga lagi misalkan di daerah saya ya kak, ada beberapa orang yang kuliah 
disini, maksudnya ada dosen-dosen yang kuliah lanjut di UKSW. 

Bangga karena kesejajaran. HYD  Mereka itu diajarkan dari dosen kita di S1 yang sama, jadi mungkin pelajarannya secara 
ini beda tapi contoh-contohnya kan sama.  

 
Ini yang dulu waktu S1 menjadi beta punya kebanggaan gitu, maksudnya pasti mereka 
belajarnya lebih dari kita, tapi kita belajar dari sumber yang sama to kak, jadi pasti 
contohnya akan sama gitu 

    

P: Kaka bisa cerita nggak suatu pengalaman sehari -hari yang dimana kaka merasa 
bangga terhadap fakultas ini?  

  

T: 

Ooh, kalau cerita pengalaman… FEB ini kan suka bikin seminar, jadi kebanggaan yang 
sering muncul itu ketika misalkan begini, kan pas sudah ada seminar-seminar itu kita tahu 
bahwa yang punya Garuda Food itu alumni ekonomi UKSW begitu to kak, nah ketika 
bicara di kelompok lain trus sambil makan kacang garuda gitu, trus langsung “eh jangan 
salah, yang punya orang UKSW lho”, maksudnya jadi kebanggaan sendiri gitu, disitu tuh 
mungkin yaa rasa bangga terhadap fakultas itu muncul, karena memang dari alumni-
alumni yang berhasil juga to kak, apalagi yang punya produk-produk terkenal begitu 

Menikmati produk milik alumni SIKON 

    

P: Bagaimana cara kaka menunjukkan kebanggaan terhadap FEB UKSW ini dalam 
kehidupan sehari-hari?  

  

T: 

Cara menunjukkan kebanggaan itu yah mungkin seperti tadi salah satu ya kak, karena 
disini juga kan secara tidak langsung memperkenalkan FEB gitu kan, trus misalkan ada 
saudara yang ingin masuk ekonomi gitu, saya paling suka sekali kalau dia mau masuk 
kuliah disini nanti. 

Merekrut mahasiswa baru KS 
 Jangankan pilih UKSW, waktu masih bilang mau kuliah Ekonomi begitu kak, pasti yang 

saya ajukan ini fakultas ekonomi UKSW 

 Bila perlu sampai, terkadang yang minta formulir segala itu saya yang urus, itu salah satu 
bagian dari kebanggaan itu kak.. 

    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan di kelas, bagaimana rasa bangga itu kaka 
wujudkan?  

  

T: Yang pertama itu berusaha untuk tidak pernah absen dari kelas to kak, dan puji Tuhan 
sampai sekarang belum pernah absen. 

Tidak pernah absen PK 



184 

 

 Trus disaat ada dosen yang terangkan mau baik dan buruknya itu ya tetap fokus kak, 
dengan memilih untuk duduk di depan to kak Sikap fokus PK 

 Meskipun dosen itu terkadang dalam penyampaian mungkin tidak terlalu ini tapi kan ada 
ilmu-ilmu yang harus kita ambil dari situ to kak, jadi mungkin sikap aja begitu kak 

    

P: Kak pernah kegiatan ilmiah di luar kelas seperti seminar, lomba karya ilmiah, study 
tour begitu?  

  

T: Cuma panitia-panitia seminar gitu aja kak, kambing cup, kalo study tour belum pernah   
    

P: Bagaimana cara kaka menunjukkan kebanggaan pada saat terlibat dalam panitia -
panitia itu?    

T: 
Kalau dalam panitia itu, kan banyak orang yang berbeda disitu kak bukan dari satu etnis 
saja, jadi bisa mempelajari bagaimana sikapnya dorang dalam organisasi itu gimana, itu 
bisa belajar dari situ kak jadi, gimana yaah mengekspresikan… 

Bersosialisasi dengan baik KILK 

 

Oh ini kemarin itu kambing cup, itu pekan olahraganya Ekonomi, jadi ketika sudah jadi 
panitia kan kita harus siap to kak, jadi selain itu pengalaman bagi kita tapi itu merupakan 
sumbangsih aja dari kita meskipun kecil kak, maksudnya selain pengalaman ya, itu 
adalah partisipasi sebagai wujud itu kak.  

Berpartisipasi sebagai panitia KILK 

    

P: Kalau dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana kaka 
menunjukkan kebanggaan kaka terhadap FEB?  

  

T: 

Kalau beta lebih ke ilmunya sih kak, jadi di kalangan teman-teman itu, dorang itu 
menganggap bahwa beta ini termasuk salah satu orang yang paling hemat kak, jadi 
sering dalam… misalnya berbelanja contoh kecil aja ya…terkadang dorang itu lupa cek 
harga itu kak, jadi cuma ambil-ambil aja gitu, jadi selalu saya nasihat “gitu harus hitung 
begini begini begini” trus mereka bilang “ih dasar anak ekonomi” begitu kak. 

Menunjukkan kemahiran IMFL 

 Jadi mereka yang itu kak…jadi dari hal-hal itu kecil yang mereka bisa lihat perbedaan 
anak ekonomi itu tuh gitu 

    
P: Kaka punya koleksi pernak -pernik tentang FEB? seperti baju, stiker, gelas, piring…    

T: Untuk baju ada kak, dua baju angkatan, baju kambing cup ada sendiri, trus baju 2007, 
trus stiker-stiker tuh di laptop masih ada kak FEB UKSW 

Koleksi  

    
P: Bajunya sering dipakai?    
T: Sering kak, karena berkerah jadi kadang pake kuliah, kalau kambing cup itu sudah lama Pamer benda FEB  KS 
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jadi disimpan saja. 
 Kalau stiker dipasang di laptop kak karena laptop kan selalu dibawa 

 
Hasil wawancara dengan Chelly, Rilie, dan Vonny (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Jumat, 15 Maret 2013 
Waktu: 11:56 –14:17 
 
Joseph : Perwawancara (P) 
Rilie : Terwawancara 1 (T1) 
Vonny : Terwawancara 2 (T2) 
Chelly : Terwawancara 3 (T3) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Bagaimana ceritanya hingga akhirnya memilih untuk kuliah di MM UKSW?   

T1: 

Jadi awalnya pertama mau kuliah di Binus, trus abis itu kita kan masuk bulan januari, kan 
yang ada cuman Binus trus pas mau lihat-lihatnya yang udah selesai di UKSW di MM, itu 
kan ada jurusan Internasional, nah dibandingkan dengan harga yang di Binus kan lebih 
murah MM UKSW padahal jurusannya sama. 

Evaluasi alternatif 
 

 Nah kebetulan kita punya om disini, jadi begitulah  
    

P: Jadi Binus itu universitas impian Rilie dari dulu atau bagaimana?    

T1: 
Nggak sih, universitas impian itu pasti luar negeri, cuman waktu mau daftar kuliah yang 
buka Januari itu kan yang ada cuma swasta, kalo UI dan sebagainya itu bukanya 
Agustus. 

Evaluasi alternatif  

    
P: Kalo Vonny sendiri gimana?    

T2: Awalnya sih mau masuk di Unsrat Manado, cuman waktu itu kakakku juga kuliah disini 
ambil S2 Sosiologi Agama. Mengikuti anjuran kakak 

 

 Jadi waktu dia cek disini ada MM, ya disuruh aja kesini.  
    

P: Vonny S1 -nya ekonomi?    

T2: Iya Ekonomi, waktu itu papa juga nggak mau lagi sih di Manado, karena menurutnya 
tidak terlalu gimana gitu, jadi kesini aja..  

Evaluasi alternatif  

    
P: Jadi pertama kali Vonny dengar tentang Ekonomi UKSW itu dari kakak?    
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T2: Iya dari kakak   
    

P: Kalau Rilie pertama kali dengan MM itu dari Om yah?    

T1: Kalau dari SMA, UKSW itu sudah terkenal kak. UKSW itu kan punya kerjasama dengan 
SMA Kristen di Manado, di Tomohon tepatnya sih. 

Keterkenalan 

 

 Baru ketika kita dah lulus SMA, UKSW itu sudah terkenal dengan sekolah yang 
berkualitas. 

 

 Jadi semua orang yang pintar-pintar di SMA itu direkrut ke UKSW. Makanya sesudah itu 
banyak yang masuk S1 disini 

 

 Nah waktu itu pengen masuk disini cuma ndak diijinkan toh kak, waktu masuk kuliah S1.  
 Nah waktu mau kuliah S2, UKSW itu sudah terkenal jadi kita tahu, gitu.   
    

P: Kalau bro Chelly gimana?    
T3: Kalau beta, MM adalah pilihan yang tepat. 

Tertarik cerita alumni 

 

 Awal masuk MM karena pengalaman alumni MM, jadi cerita anak-anak alumni MM, 
mengenal MM UKSW 

 

 Dari cerita alumni akhirnya saya tertarik untuk masuk MM  

 Trus setelah dilihat-lihat karena saya juga dari UKSW, dari informasi di FEB mengenai 
MM, ternyata MM memiliki kompetensi dibandingkan dengan S2 di fakultas-fakultas lain 

Evaluasi alternatif 

 

 

MM waktu kita masuk dia memiliki kompetensi yang lebih dari segi, kompetensi yang 
lebih, karena harga juga, harganya diatas dari semua progdi yang lain, jadi saya 
menganggap dimana-mana kalo yang harganya lebih tinggi pasti kualitasnya lebih 
bagus. 

 

 Jadi saya memilih untuk masuk di MM. Keputusan beli   
    

P: Bagaimana penilaian teman -teman mengenai kualitas perkuliahan yang didapatkan 
disini?   

T1:  Kalau kuliah disini dibandingkan dengan kuliah S1 di Unsrat itu sangat berbeda kak. 

Harga dan kualitas seimbang 

 

 Jadi maksudnya gini, kita kuliah S1 di Unsrat itu salah satu jurusan yang bisa dikatakan 
termahal di Unsrat. 

 

 Tapi dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan disini jauh lebih berkualitas yang 
disini, artinya sebanding yang kita bayar dengan apa yang kita terima. 

 

 Kalau di Unsrat kebanyakan bayar tapi diterima nggak sesuai dengan yang harus 
diterima. 

 

 Trus kalau mau dilihat kualitas, jauh lebih berkualitas yang ada disini, mau dibandingkan UKSW lebih ber kualitas   
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dengan yang teman-teman bilang ada di UPH, teman-teman di Binus, Atmajaya, disini 
jauh lebih berkualitas. 

 Kalau fasilitas, selama ini sah nggak ada yang itu yah…nggak ada yang bolong…Selain 
itu dosen-dosen disini pada umumnya itu berkualitas kak dan diatas rata-rata 

Fasilitas baik dan dosen 
berkualitas  

    
P: Kalau Vonny, punya penilaian yang lain?    

T2: Kalau kualitas dosen, menurut saya sangat memuaskan dibandingkan dengan waktu 
kuliah S1. 

Dosen memuaskan  

 Kalau fasilitas lumayan. Fasilitas cukup   
    

P: Kalau penilaian bro Chelly?    

T3: 
Untuk MM UKSW penilaian saya secara keseluruhan ini adalah penilaian yang tepat, 
karena ternyata yang saya pahami dan saya dengar dari cerita dan pengalaman saya 
setelah masuk di UKSW, ternyata semua itu sesuai dengan harapan. 

Puas 

 

 

Jadi cerita dari alumni itu merupakan suatu realita setelah menjalani perkuliahan disini, 
ternyata benar apa namanya, kita memiliki kompetensi, kita memiliki berbagai professor 
dari bidang dan progdi masing-masing, kita memiliki benefit lebih dari progdi-progdi yang 
lain, karena itu memang yang saya cari 

 

 untuk masuk di MM UKSW ini saya mau cari kan apa yang mempunyai nilai lebih dari 
fakultas-fakultas lain, dan ternyata betul di MM UKSW saya mendapatkan itu. 

 

 Saya juga puas dengan kualitas dosen, fasilitasnya semua, semuanya sangat 
memuaskan 

Dosen memuaskan  

 Proses belajar mengajarnya juga sangat dinikmati.    PBM sangat dinikmati   
    

P: Menurut teman -teman, apa keunikan dari MM UKSW yang tidak dimiliki oleh 
perguruan tinggi lain?   

T1: Dosen. 

Dosen yang low-profile HYD 

 Dosen disini tuh unik karena orangnya simple tapi berkualitas 
 Itu kan berbeda dari yang lain-lain 

 Di lain-lain kan orang yang berkualitas apalagi semakin tinggi derajatnya, punya 
professor, punya jabatan struktural itu biasanya tuh sangat jaim gitu lho kak 

 
Simple-nya itu artinya dia tuh luwes, orang kan bisa menilai kualitas orang lain itu dari 
cara fashion, cara berpakaian, dosen-dosen UKSW itu simple, kecuali ada beberapa 
dosen yang kakak tau sendiri lah 

 Pokoknya yang unik itu dosen, karena waktu pertama kali datang kesini tuh sempat 
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kaget kak soalnya dosennya itu seperti ini gitu lho 
 Adakah dosen seperti ini di dunia ini, ternyata ada kak 

 
Trus yang kedua, kualitas belajar mengajar, maksudnya gimana ya, apa yang ada di otak 
itu yang benar-benar ditransfer kak, beda sama orang yang mengajar sekedar untuk 
mengajar gitu. 

Totalitas dosen dalam mengajar HYD 
 

Ada yang supaya kan pas jam mengajar, tuntutan, tapi ini memang benar-benar memberi 
apa yang ada di otak bahkan yang tidak berkaitan dengan kuliah itupun ingin disharing, 
itu kan unik. 

T2: Seperti yang Rilie sudah bilang itu yang pertama dosen. 

 
Trus yang kedua suasana kampus yang menyenangkan, menyenangkan itu seperti yah 
udaranya begitu segar suasananya kayak cocok untuk mahasiswa lebih fokus untuk 
belajar, nggak rebut-ribut atau apa 

Kenyamanan kampus HYD 

 
Trus mungkin lingkungan itu yah…teman-teman atau apa… maksudnya lebih sopan 
gitu… beda dengan lingkungan di kuliah sebelumnya, hanya mementingkan diri sendiri, 
cuek…orangnya ramah…mungkin karena budaya 

Kesopanan  mahasiswa HYD 

    
P: Sebagai mahasiswa MM, apakah teman -teman merasa bangga?    

T1: Sebenarnya sih kak, kalau mau bilang bangga, saya bangga sekali kak, dalam diri, 
termasuk di keluarga, karena kuliah di tempat ini karena betul-betul berkualitas kak 

Bangga karena kualitas HYD 

 

Cuman kalau pas ketemu dengan teman-teman yang, teman-teman kita itu kan 
kebanyakan kuliah di Jakarta, trus ada yang kuliah di luar gitu kak, kalau pas lagi 
sharing, seakan-akan UKSW itu menjadi suatu tempat yang paling, kok bisa yah kita 
kuliah di UKSW, jadi pada saat moment itu, kok kita kuliahnya di UKSW, sementara 
orang lain kuliah di tempat lain jadi mereka memikirkan kok UKSW, apa sih UKSW itu? 

Minder  

 Jadi kalau ketemu dengan teman-teman angkatan kita atau seumuran kita kayak gitu. 

 
Cuman kalau misalnya kemarin kak, kita punya pengalaman waktu sebelum kita pulang 
ke sini, kita kan ke rumah sakit karena sakit trus kita ketemu sama ada opa yang lagi 
ngantri kak 

  

 Trus opa itu ternyata dulunya adalah konsultan di perusahaan internasional… trus opa itu 
bilang gini, kamu kuliah dimana nak? 

  

 

Kan aku pikirnya itu to kak, ndak mungkin opa ini tau UKSW karena kan temanku ada 
yang “UKSW? dimana itu?” Kalau di jogja kan terkenal, tapi kok UKSW? How come? gitu 
kan…jadi kita bilang ooh di Semarang…trus opa itu bilang Undip yah? wah berarti 
opanya tau dong…jadi kita bilang ooo bukan pak sebenarnya sih di Salatiga…UKSW??? 
Wow UKSW itu skolah paling hebat 

Mendengar pengakuan orang lain 
tentang MM SIKON 
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 trus katanya waktu dia jamannya mau rekrut karyawan bahkan pimpinan-pimpinan yang 
paling diutamakan itu MM UKSW. 

 Trus langsung kaget kak gitu… ditanya kamu MM atau bukan? Kubilang iya MM… Oh 
berarti itu pilihan yang tepat katanya 

 

Trus kak yang kedua diatas pesawat…waktu masih di manado itu kan reuni, teman-
temanku selalu bilang ngapaian di UKSW, memang sih terkenal berkualitas tapi kayak 
abstrak gitu kak, trus kampusnya juga nggak strategis jadi asing gitu…trus pas ketemu 
sama orang-orang yang lebih tua ternyata lain responnya 

 
Nah pas di atas pesawat kan 3 kursi, sekursi sama 2 orang, satunya alumni UKSW, yang 
satunya itu dosen Unsrat yang sekarang udah jadi konsultan di perusahaan besar di 
Jakarta 

 Trus dosen itu bilang gini, kamu kuliah dimana? Trus aku pikir opa aja tahu to..ngapain 
aku bilang semarang, jadi kubilang di UKSW 

 Satya Wacana? Oh iya kalau misalnya UKSW ini lagi cari-cari rekrut karyawan untuk 
karyawan internasional maunya dari MM UKSW, kamu MM atau bukan? Keterkenalan dan kualitas alumni 

 

 Jadi ternyata MM UKSW itu dimana-mana ada dan memang orang-orang yang 
berkualitas yang tahu betul kak. 

 

 
Jadi dari itu kita sadar bahwa orang sebaya kita kan pikirnya cuma hura-hura, tempatnya 
yang ramai, yang dekat mall, UKSW ya nggak ada artinya…sebetulnya mereka tahu tapi 
seperti tidak tahu Perbedaan persepsi 

 

 Nah tapi kalo orang yang lebih tua kan jujur to perkataannya, ooh bagus MM itu, jadi 
emang UKSW itu….hmm.. jadi bangga dong kak  

 

 Tapi kalau berada dalam lingkungan yang membuat saya terpojok, otomatis berpikir “kok 
kita UKSW ya?” begitu kak 

Minder  

    
P: Kalau bro Chelly bagaimana?    
T3:  Kalau sebagai mahasiswa MM UKSW tentunya sangat bangga, apalagi berkuliah di MM 

Bangga 

 

 
Dibandingkan dengan progdi lain saja saya sudah bangga, apalagi sebagai progdi 
manajemen, itu kalau dibandingkan dalam Salatiga saja kita sudah bangga kuliah di MM 
UKSW. 

 

 
Kalau di lingkungan keluarga tentunya sangat bangga karena progdi MM ini, kebetulan 
keluarga saya latar belakang umumnya dari satya wacana juga, lulusan satya wacana, 
MM UKSW ini bukan hal baru lagi 

Bangga karena keluarga adalah 
alumni HYD 

 Jadi MM UKSW sudah cukup familiar dalam keluarga 
 Kuliah di MM UKSW saya rasa itu adalah pilihan yang tepat Tidak menyesal   
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Trus kalau di lingkungan masyarakat yang di lingkungan tetangga, MM UKSW 
merupakan suatu nama baru, tapi itu merupakan… walaupun mereka tidak tahu…tapi 
saya tetap bangga dengan itu, dengan MM UKSW karena, bukan karena MM atau S2nya 
tapi karena MM UKSW ini sesuatu yang tidak…belum dikenal tapi mereka gimana yah… 
kualitas MM UKSW itu bisa mereka mengerti… maksudnya untuk orang awam, mereka 
kan orang awam yang tidak tahu dimana itu UKSW, dimana itu MM, apa itu FEB mereka 
kan tidak tahu tapi waktu awal mereka mendengar MM UKSW Salatiga saja walaupun 
tanpa dipromosikan atau…saya juga kurang tahu bagaimana mereka bisa yakin dengan 
pendapat saya mengenai MM UKSW yang hebat, tetapi setelah diberitahu bahwa ini 
mahasiswa MM UKSW… MM UKSW kalau di Kupang tidak terlalu terkenal karena ada 
mahasiswa-mahasiswa lain dari UGM atau UI yang lebih terkenal, jadi MM UKSW 
meskipun sesuatu yang baru tapi bisa dipercaya dibandingkan fakultas atau universitas 
lain yang sudah memiliki nama di luar. 

Keterkenalan UKSW HYD 

    
P: Kalau Vonny bagaimana?    
T2: Kalau saya, kalau dari diri sendiri sangat bangga Bangga   

 
Dari pihak keluarga sangat, trus kalau dari…mungkin dari teman yah sampai saat ini 
teman-teman saya itu ambil S2nya setahu saya baru di Unsrat, nggak ada di tempat-
tempat lain.  

Membanding dengan tempat studi 
S1 SIKON 

 Kalau dibandingkan Unsrat dengan disini, masih lebih diatas disini 
    

P: Hal spesifik apa yang dari MM ini yang paling teman -teman banggakan?    
T2: Yang paling utama kualitas dosen Kualitas dosen  HYD 

    
P: Kalau Rilie gimana?    

T1: 

Apa ya, yang paling utama bagi kita itu terlalu banyak kak gitu, tapi yang paling menonjol, 
kalau alumni dari sini yang di daerah kita itu, kita mungkin ndak tahu kak, kecuali kakak-
kakak senior mungkin kita kenal, tapi kalau mau dilihat yang kita rasakan sih kualitas 
dosen pada umumnya. 

Kualitas dosen HYD 

    
P: Kalau bro Chelly? Apa yang paling dibanggakan dari MM UKSW ini?    
T3:  Hal yang paling dibanggakan yang pertama kualitas dosen, Kualitas dosen  HYD 

 
yang kedua kualitas alumni karena kalau di Kupang bicara tentang MM UKSW tidak 
banyak yang tahu, tapi mereka kenal alumni MM UKSW tertentu yang rata-rata sudah 
menjadi dosen disana, dan mereka bilang kualitasnya bagus. 

Kualitas alumni HYD 
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 Dari cara mereka menilai kualitas orang itu saya sudah bisa berpendapat bahwa kualitas 
alumni MM UKSW itu bagus. 

    

P: Pernahkah bro mendengar hal -hal buruk yang dibicarakan orang tentang MM 
UKSW?   

T3: Pernah,yang pertama dari segi biaya. Biaya   

 Pernah ada yang bilang bahwa MM UKSW itu kan kalo dibandingkan dengan MM di 
universitas lain harganya paling di bawah. 

Risih 

 

 Yang harganya tinggi kan kualitasnya lebih baik, pengajarnya juga mungkin lebih baik  

 

Jadi kadang-kadang saya sedikit risih karena MM UKSW itu memiliki kualitas yang 
rendah karena dilihat dari segi harga, mungkin karena dibandingkan dengan universitas 
lain seperti UGM, karena yang saya tahu UGM kalau MM-nya mungkin harganya lebih 
tinggi dari UKSW.  

 

    
P: Kalau Vonny sendiri pernah mendengar hal -hal buruk tentang MM?    
T2: Tidak pernah.    

    
P: Kalau Rilie?    

T1: 
Ada kak, itu karena jurusan yang Internasional itu kan ndak dibuka kemarin, trus katanya 
ngapain toh itu masih ada di website yang nggak bisa dipenuhin, ternyata kan alasannya 
dosen-dosen yang kelas internasional itu nggak ada, yang ada cuma Bu Lieli. 

Senjang realita dan info  

    
P: Trus gimana perasaan Rilie ketika mendengar tanggapan orang seperti itu?    

T1: 

Kecewa kak, kecewa maksudnya kan ini berkualitas, secara umum berkualitas. Kenapa 
tidak, maksudnya…nggak merasa kalau ini memang tantangan ya diselesaikan to, kalau 
memang nggak ada dosen-dosen internasional ya dosen-dosen yang lain kan bisa to, 
masa berani publish kok ndak bisa buktikan gitu 

Kecewa 
 

 Semestinya bisa tapi nggak diupayakan entah itu karena manajemennya atau apa  
    

P: Jadi Rilie kecewa. Nah setelah mendengar seperti itu dari teman, apakah Rilie juga 
hanya mengiyakan atau sempat memberi argument balik?   

T1: Mengiyakan kak, karena nggak tahu mau argument apa. 
Mengakui 

 

 Yang mereka bilang itu memang nyata, betul-betul terjadi begitu, jadi nggak bisa kasi 
alasan kak. 
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P: Kalau bro Chelly sendiri, ketika mendengar pendapat orang bahwa harga 
mempengaruhi kualitas tadi, bagaimana responnya?   

T3: 

Kalau saya mendengar itu, cuma bisa mengiyakan karena memang nyatanya harganya 
(MM UKSW) dibawah, tapi saya kan juga tidak tahu kualitas yang dimaksud oleh orang 
itu mengenai MM di universitas lain itu seperti apa, apakah mereka lebih baik atau justru 
sama saja dengan kita atau justru lebih buruk daripada kualitas di MM UKSW. Mengakui dan mencoba memahami 

 

 

Saya mengiyakan tapi dalam hati saya merasa bahwa MM UKSW ini walaupun memiliki 
harga yang rendah, karena mungkin dari segi lingkungan sekitar UKSW tuntutan 
perekonomian di Salatiga yang bukan daerah maju seperti Jakarta begitu, ya mungkin 
seimbang kalau harganya lebih tinggi. Kalau Salatiga terlalu mahal mungkin 

 

T1: 

Kalau UKSW kan, dia walaupun semua golongan ekonomi itu kan, kalangan ekonomi itu 
semua kalo bisa masuk di UKSW itu betul-betul orang yang mau belajar, walaupun dia 
orang yang punya golongan ekonomi yang hebat, tapi dia memang masuk UKSW karena 
memang alasannya mau belajar 

Membanding segmen sasaran 

 

 UKSW juga merekrut yang kalangan bawah ekonomi  

 
Kalau universitas lain kayak UGM itu sebenarnya dia tuh pake standarnya itu dia 
membatasi orang yang masuk karena tes itu, tapi universitas lain dia membatasi dari 
harga, jadi yang masuk itu cuma kalangan atas 

 

 
Kalau UKSW kan semua, tapi tergantung orang juga karena ada orang yang merasa 
ingin punya prestise tinggi, ya kenapa kuliah di UKSW, kan kita punya uang banyak, 
nggak cuma orang yang pengen belajar yang itu… sebenarnya gitu sih kak 

 

    

P: Pernah tidak teman -teman mendengar pujian -pujian atau kekaguman orang lain 
tentang MM atau FEB UKSW?   

T1: Pernah kak, dari yang tadi aku cerita itu kak, trus dari om ku, trus keluarga om-ku yang 
punya jabatan-jabatan di Manado sana tuh kak, semuanya tuh lulusan UKSW. 

Komentar positif dari keluarga  

 

Trus abis itu ada yang bukan lulusan UKSW tetapi pada saat di Australi kuliah sama 
anak-anak UKSW, dosen-dosen UKSW, atau di luar negeri, itu ternyata mereka 
mengiyakan kalau dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa yang diutus ke luar negeri itu 
jauh berkualitas dari mereka 

Komentar positif dari kerabat  

    
P: Kalau Vonny pernah?    
T2: Pernah, dari alumni. 

Komentar positif dari alumni 
 

 Jadi dibilang MM UKSW itu bagus. trus diceritakan tentang dosen, tentang proses belajar 
mengajar.  
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T3: Kalau saya, saya menjadi percaya lebih dari apa yang saya lihat 

Membuktikan cerita orang lain SIKON 
 

Jadi memang ada beberapa alumni yang cerita tentang hebatnya MM UKSW, apa yang 
ada di MM, tetapi saya ingin membuktikan dari apa yang saya lihat karena saya juga 
sebagai mahasiswa S1 UKSW, dan mahasiswa S2 UKSW, ternyata apa yang mereka 
ceritakan itu realita. 

    

P: Bagaimana perasaan bro sendiri ketika mendengar pujian atau kekaguman dari 
orang tentang MM ini?   

T3:  

Saya terus terang merasa biasa saja, tidak terlalu, tidak bangga dengan MM UKSW juga, 
saya merasa bahwa itu hal yang wajar, walaupun mereka memuji tetapi rasa bangga itu 
tidak terlalu ada karena seimbanglah dengan apa yang saya pelajari atau apa yang saya 
dapat itu biasa saja. Merasa biasa 

 

 
Yang mereka bilang selama ini itu sesuai dengan apa yang saya lihat jadi biasa saja, 
kalau mereka bilang MM UKSW itu lebih dari apa yang telah saya lihat baru mungkin 
saya merasa bangga.  

 

    
P: Kalau Vonny?    

T2:  Waktu itu kan…yang alumni ini waktu dia memuji itu kan waktu saya belum ke sini, jadi 
wow gitu, asik juga yah karena belum melihat situasi yang ada di sini. 

Merasa tertarik  

    
P: Kalau Rilie?    
T1: Waktu dengar itu perasaan itu pasti bangga kak, karena kan belum datang ke sini. 

Bangga 

 

 Maksudnya kan itu kan dengarnya dari pas sebelum kak, trus waktu pas datang itu 
dengarnya dari orang yang tadi diceritain. 

 

 Kalau bangga sih, bangga sekali karena ternyata nggak ada gap gitu loh kak, yang 
mereka bilang dan yang kita rasakan sama 

 

    

P: Apa teman -teman pernah cerita tentang pengalaman -pengalaman di MM ini kepada 
orang lain?   

T2: Pernah, cerita tentang yaah pokoknya MM itu baguslah, ya tentang semua yang terjadi di 
sini seperti dari dosen, trus kampusnya, suasananya, dan semuanya.  

Cerita karakteristik MM KS 

    
P: Kalau Rilie?    

T1: Kalau cerita itu sering kak, kalau kita pulang atau ke Jakarta atau ketemu dengan teman 
yang bukan di MM 

Menceritakan pada teman KS 
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 Kan gini kak, kalau ketemu pasti kan semua orang menjual masing-masing punya 
“produk” toh, jadi diriku juga menjual toh kak MM 

Mempromosikan tempat kuliah KS 

 Cerita tentang pertama di MM itu nggak terlalu banyak keluar biaya.  

Membanding harga 

 

 
Terus terang kalau di S1 itu waktu ujian tesis aja kak, kan kita menyebut itu tesis karena 
kelas internasional kak, itu biayanya itu 20 juta, itu untuk ujian tesis, belum untuk ketemu 
dosen itu harus keluar doi banyak sekali kak. 

 

 Uang itu bisa langsung habis kayak masuk kedokteran kak  
 Ternyata di UKSW itu beda sekali  

 

Trus dari kualitas dosen itu yang simple itu, bahkan kita sering menjual ternyata dosen 
naik sepeda, “how come?”, kak bayangkan di kampusnya kita, di UPH itu ngomongnya 
dosen tuh punya wibawa sekali, bayangkan aja dekan kak pakai mobil dinas Camry, trus 
pake bodyguard Dosen yang low-profile HYD 

 Trus certain UKSW itu, orang-orang pada masa sih, emang ada rektor gitu ada dosen 
gitu? Pokoknya orang-orang yang punya jabatan structural tapi nggak sombong kak 

 Jadi banyak hal yang unik di UKSW itu yang dijual.   
    

P: Pernah ndak cerita -cerita tentang MM UKSW di orang lain?    
T3: Terus terang tidak pernah tapi, itu spontan dari apa yang mereka ceritakan. 

Sharing pengalaman KS 

 
Jadi misalnya awalnya mereka cerita mengenai apa yang mereka dapat di, keluhan-
keluhan mereka di universitas mereka masing-masing, atau dari foto-foto yang mereka 
lihat 

 

Kemarin kan contoh ada teman yang melihat foto waktu ke Bali to, trus dia bilang, eh 
waktu itu ke Bali buat apa? Oh itu study tour MM. Trus dibilang study tour itu gimana? 
Ooo kita sambil wisata kita juga mampir di usaha-usaha wiraswasta gitu kayak di Joger, 
nah dari itu baru mulai berkembanglah cerita-cerita 

 Jadi cerita yang lalu-lalu, saya mulai cerita tentang UKSW, tentang MM 

 

Jadi kalau inisiatif duluan untuk cerita saya tidak terlalu tertarik, tapi kalau di saat mereka 
mulai membanggakan produk mereka ya terkadang saya cuma diam, tapi ada 
kesempatan yang dimana mereka bertanya, “bagaimana dengan kampusmu?” nah disitu 
baru saya cerita 

Tidak berinisiatif  

    

P: Teman-teman pernah menceritakan hal -hal buruk tentang MM UKSW pada orang 
lain? Misalnya keluhan tentang perkuliahan, cara mengajar dosen   

T3: Tidak pernah.   Sharing dengan Alumni 
 

 Kalau dengan alumni pernah karena kita mengalami hal yang sama, tapi kalo orang lain  
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di luar alumni tidak pernah karena UKSW saja mereka tidak tahu 

 
Kalau alumni ya mengenai perkuliahan, kualitas dosen, trus kesulitan dalam proses 
belajar mengajar, misalnya materi yang sulit atau tugas yang memberatkan dari dosen, 
atau dosen yang memberikan tugas yang susah.   

 

    
P: Kalau Vonny?    
T2: Yah, kalau mengeluh sih paling tugas, itu biasa kan, tiap orang kan pasti mengeluh. 

Sharing dengan alumni 
 

 Lebih cenderung mengeluhnya tuh ke kakak, karena lulusan sini jadi nggak mungkin 
cerita ke orang lain 

 

    
P: Kalau Rilie?    
T1: Sama kak, biasanya itu tugas. 

Mengeluh tapi promosi 
terselubung   Trus bimbingan, susah gila, tapi itu sebenarnya sih kita menceritakan suatu hal yang 

sebenarnya itu lho, menjual produk, ternyata UKSW itu standarnya tinggi. 
 Kita yang mengeluh tapi UKSW-nya terjual sangat tinggi.  
    

P: Pernahkah teman -teman merekomendasikan MM ini pada saudara atau kenalan?    

T2:  Pernah, itu teman seangkatan sih waktu S1. Kan mereka tanya MM disitu gimana, biaya 
kuliahnya bagaimana, dosen-dosennya gimana 

Bagi informasi KS 
 Trus saya ceritakan kalau dosen-dosennya itu berkualitas itu, yah banyak professor lah 

disini, jadi yang pasti kualitasnya tinggi. 
 Trus belajar mengajarnya bagus 

 Trus mereka tanya lingkungannya bagaimana, ya pokoknya sangat mengenakkan tapi 
disini nggak ada tempat itu lho, keramaian, itu aja sih.. 

    
P: Kalau bro Chelly pernah merekomendasi kepada orang lain?    
T3: Pernah itu saudara. 

Merekomendasi MM pada saudara KS 
 

Waktu itu kan selesai S1 atau ada juga yang sementara studi S1.Jadi saya bilang 
mending kalau masih punya uang atau orang tua masih mampu, mending lanjut aja S2. 
S2 ini mending ambil di UKSW, dari segi biaya dari segi kualitas, MM bisa diperhitungkan 

    
P: Kalau Rilie pernah?    
T1: Pernah kak, teman Merekomendasi ke teman  KS 

 Paling susah kalau mau menyarankan itu kalau anak-anak Manado, soalnya kan hidup 
yang yaa begitu lah kak 

Menganalisa karakteristik dan 
minat teman  
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 Kalau mereka mau jujur sebenarnya mereka tertarik, buktinya mereka bilang ke orang 
tua mereka toh kak, brarti kan mereka mau. 

 Tapi kalau berpikir masalah lokasi, kurang strategis, nggak ada hiburan kalau misalnya 
kalau banyak tugas itu mau apa, mendingan di Manado 

Membandingkan atribut  

 Akhirnya nggak jadi kak. Keputusan pembelian   
    

P: Bagaimana teman -teman menyalurkan pengetahuan yang didapat di MM ini dalam 
pergaulan sehari-hari?   

T3: Saya kebanyakan dari sharing, cerita-cerita dengan teman-teman 

Sharing KS 

 Ketika ada teman-teman yang… kita bercerita mengenai hal-hal mengenai SDM begitu, 
saya seringkali pernah bilang Ooo dalam perkuliahan saya itu pernah begini 

 
Saya ceritanya begitu, bukan pengalaman saya atau apa, awalnya saya bilang itu dalam 
perkuliahan saya, atau pernah dosen saya itu memberitahukan mengenai ini begini-
begini 

 Jadi dalam bentuk itu, dalam bentuk sharing dengan teman-teman, bukan dalam bentuk 
formal atau, hanya sebatas itu. 

    

P: Bagaimana teman -teman menunjukkan bahwa teman -teman ini mahasisswa MM 
UKSW?   

T3: Yang pertama dari segi penampilan, menunjukkan bagaimana itu mahasiswa MM, 
pertama dari segi penampilan. 

Cara berpenampilan KS  Kan beda orang yang… maksudnya kita harus bisa membedakan bagaimana orang yang 
berpendidikan S2, apalagi S2 manajemen dengan S1, dalam segi penampilan 

 Dari situ orang sudah bisa bertanya, mungkin dari penampilan anak ini rapi trus kamu 
kuliah dimana atau kamu dari mana? yah itu dari penampilan. 

 Trus yang kedua dari yah sedikit cerita-cerita mengenai MM.  Bercerita  KS 
    

P: Kalau Vonny bagaimana?    
T2: Apa yah, mungkin dari status. di FB (Facebook) kan ada status, upload foto. Memuat status di fb, upload foto  KS 

    
P: Rilie?    
T1: Sama kak, status, trus foto. 

Status dan foto KS 
 Pokoknya suatu hal yang berhubungan dengan UKSW dalam kehidupan sehari-hari, 

ingin dijadikan status BBM. 
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P: Sekarang menyangkut kegiatan perkuliahan di kelas. Apakah teman -teman suka 
dengan semua matakuliah yang didapatkan disini?   

T3: 
Rata-rata semua matakuliah disini, bukan lebih kepada suka tetapi manfaat untuk… 
Sebenarnya kalau bilang suka, tidak semuanya suka, tapi karena dilihat dari segi 
manfaatnya suka karena ternyata itu semua mempunyai manfaat ke depan. Mengutamakan manfaat 

 

 Jadi sukanya dinomorduakan, manfaatnya yang dinomorsatukan  
    

P: Kalau Vonny, suka semua matakuliah yang didapat disini?    
T2: Suka, karena itu kan bekal untuk masa depan. Suka karena memiliki manfaat   

    
P: Matakuliah favorit Vonny apa?    
T2: Marketing.    

T3: Kalau beta matakuliah favorit, tetap Manajemen Perubahan, SDM, matakuliah yang 
diampu oleh Prof Chris. 

  

    
P: Siapa dosen favorit teman -teman? atau dosen yang paling dikagumi di MM ini?     
T2: Yang paling dikagumi? Prof JOI, Bu Liely, Pak Mon, dan Pak Harijono juga.   

T3: Kalau beta dosen yang paling dikagumi, jauh dibanding yang lain yang paling dikagumi 
itu satu. Prof Chris. 

Chemistry dengan dosen 

 

 Dia memiliki sisi yang berbeda dari dosen-dosen lain, dari cara pembawaannya, dia 
konek dengan saya, ada chemistry-nya 

 

 Jadi kalau dengan prof Chris pasti ada chemistry-nya  
 Kedua pak Harijono, ketiga Bu Liely, keempat Prof Mon  
    

P: Vonny, apa yang dikagumi dari prof Joi?    
T2: Cara mengajar yang sangat dimengerti. 

Cara mengajar dosen 
 

 Kalau Bu Liely ngajarnya lebih detil, kalo prof Mon, agak lucu tapi agak tegang, lebih 
tegas ya kalau prof Mon 

 

    
P: Kalau bro Chelly, apa yang dikagumi dari Prof Chris?    

T3: Kalau beta sudah pasti prof Chris, karena pembawaannya, kalau cara mengajar tidak 
terlalu ya, tapi dia punya chemistry Chemistry 

 

 Beta dengan dia itu pasti punya chemistry jadi kayak cocok aja gitu  
    

P: Dalam mengikuti perkuliahan dengan dosen -dosen tersebut, apa yang teman -   
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teman berusaha untuk tunjukkan?  

T3: Beta kan bukan dilihat dari cara mengajarnya ya, maksudnya saya kan tidak menilai dari 
cara mengajarnya tapi mungkin menilai dosen dari sikapnya, dari pembawaannya dia 

Mendengarkan dan memahami PK 
 

Jadi kalau prof Chris, yang saya lakukan kalau belajar dengan dia ya cuma mendengar 
dan menyimak apa yang dibicarakan, jadi bukan pada bertanya atau komunikasi dengan 
dia, tapi melalui mendengarkan dan mencoba memahami apa yang dijelaskan. 

    
P: Kalau Vonny sendiri, bagaimana pada kuliah dengan prof Joi?    
T2: Mungkin sebelum masuk lebih menguasai materi dulu ya. Pelajari materi sebelum kuliah PK 

 Saya apabila ada materi lanjutan kan bisa dicerna dengan baik 
    

P: Sekarang Rilie, dari semua matakuliah yang didapat disini itu suka nggak?    

T1: 
Sebenarnya kak karena kita kuliahnya S1 Ekonomi, kelas Internasional, itu 
matakuliahnya sama dengan S2 ini, semuanya udah dapat di S1 dulu kak, itu 
matakuliahnya tapi pembelajarannya upgrade. 

  

 Cuman kalau ada yang nggak disuka, ada kak, itu yang sistem informasi sama 
manajemen operasi 

  

    
P: Kalau matakuliah favorit Rilie apa?    
T1: Manajemen Strategik, karena opanya aku suka kak.   

 Trus keuangan berbasis perilaku, dosennya asik sih kak, trus SPM   
    

P: Siapa dosen yang paling Rilie kagumi?    
T1: Paling pertama Opa, karena opa tau segalanya, trus pak Mon sama bu Liely 

Kompetensi dosen HYD 
 Kalau opa itu pinter, pinter bukan pinter kak, cerdas jadi lebih dari pinter. 
 Trus orangnya itu walaupun udah usia begitu tapi up-to-date 
 Jarang lho orang yang usianya masih mau meng-absorbsi apa yang ada di sekitarnya.   
    

P: Apakah teman -teman merasa bangga, bisa memiliki kesempatan kuliah bersama 
dosen-dosen tersebut?   

T2: Sangat bangga.  
Bangga 

 
T1: Bangga kak.   
T3: Luar biasa bangga bisa dididik oleh seorang professor  

    
P: Nah Rilie, apa tindakan yang dirasa paling sering dilakukan kalau kuliah bersama   



199 

 

prof Joi?  
T1: Pertama, nggak mau absen. 

Rajin PK 
 Kalau merasa mau bertanya baru bertanya, karena orangnya menjelaskan itu jelas sekali 

kak. 
    

P: Teman-teman pernah berpartisipasi dalam kegiatan -kegiatan ilmiah di luar kelas 
seperti seminar, lomba karya ilmiah, studi tour dan sebagainya?   

T2: Pernah, studi tour dan seminar.     
T1: Pernah, studi tour, seminar, dan lomba karya ilmiah.    
T3: Pernah, seminar dan studi tour.    

    

P: Bagaimana cara teman -teman mengekspresikan kebanggaan teman -teman sebagai 
mahasiswa MM pada saat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu?   

T2: 
Kalau yang studi tur ke Bali itu kan program dari MM sendiri, ya dan waktu kita studi tur 
kita perkunjungan, jadi itu menambah pengetahuan ya, jadi hanya lebih sungguh-
sungguh gitu. 

Lebih sungguh-sungguh  

    
P: Kalau Rilie?    
T1: Upload foto kalau untuk studi tur ya kak 

Upload foto, status media sosial, 
cerita-cerita. KILK 

 Kalau lomba karya ilmiah nggak, tapi kalau koleksi foto, upload foto itu ya, itu 
menunjukkan saya loyal lho 

 Trus dari status di twitter kak. 
T3: Kalau beta, upload foto, update status 

 Trus cerita juga di teman-teman kalau ke Bali itu dalam rangka studi tur, trus kalau 
seminar itu lebih ke sharing aja sama teman-teman yang lain.   

    

P: Dalam lingkungan UKSW sendiri, dibanding dengan fakultas -fakultas lain menurut 
teman-teman apa keunggulan yang dimiliki FEB?   

T1: Pertama gedung yang paling menonjol. Fasilitas 
 

 Trus fasilitas kak, udah pake wireless, jadi canggih.  
    

P: Dalam berinteraksi dengan teman -teman dari fakultas lain, bagaimana cara teman -
teman menjaga nama baik MM FEB UKSW?   

T3: Tidak menceritakan kejelekan dari dosen. Menjaga perilaku IMFL 
 Menjaga perilaku 
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 Trus dosen-dosen di MM meskipun statusnya tinggi tapi bergaul dengan semua 
kalangan. 

 Mungkin itu harus kita teruskan di luar juga dalam pergaulan 
T1: Apa yah, mungkin itu aja sih, sama, pokoknya dari cara berperilaku kak, harus beda. 
T2: Sama kak.  
 
Hasil wawancara dengan Sdri. Debby dan Sdra. Yoki (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal:  Jumat, 15 Maret 2013 
Waktu: 14:59- 16:03 
 
Joseph : Pewawancara (P) 
Yoki : Terwawancara 1 (T1) 
Debby : Terwawancara 2 (T2) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Bagaimana ceritanya sehingga akhirnya teman -teman memilih untuk kuliah lanjut 
di S2 di MM FEB UKSW?   

T1: Kalau dari beta sendiri, abis lulus kan beta pung om ada disini to, ada di FKIP, trus dia 
bilang karena baru lulus mending lanjut saja disini sekalian, ambil S2 

Menerima saran  

 Dia ada kasi pilihan ambil studi pembangunan dengan MM 

Evaluasi alternatif 

 
 Tapi menurut beliau ini, studi pembangunan itu istilahnya masanya sudah lewat.  
 Indonesia itu sudah lewat dari masa pembangunan, jadi yang punya prospek bagus MM.  

 Selain itu dia bilang karena beta pung latar belakang S1 Bahasa bukan eksak jadi bagus 
kalau masuk di S2 yang eksak begitu, ekonomi lah. 

 

 Dari saran beliau seperti itu akhirnya masuk disini Keputusan pembelian   
    

P: Sebelum itu om pernah dengar tentang MM UKSW?    
T1: Belum, belum pernah sama sekali.   

    
P: Kalau Debby?    
T2: Jadi kalau beta sebenarnya ada dua alasan atau dua faktor kenapa sampai lanjut di MM   

 Yang pertama itu karena memang orang tua, orang tua menginginkan supaya saya 
sekalian lanjut S2 

Keinginan orang tua  

 Tapi sebenarnya ada faktor lain lagi, yang menurut beta faktor internal karena dulu waktu 
kuliah S1 kak, katong ada matakuliah yang namanya ELTM atau English Language 

Minat pribadi  
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Training Management 
 Itu ilmu yang membahas manajemen dalam dunia pendidikan  

 
Naah kebetulan beta tertarik dengan ilmu manajemen itu sendiri, jadi pikirnya kalau cuma 
manajemen dalam dunia pendidikan kayak kurang gitu kak, nanti beta cuma fokus cuma 
kayak dalam dunia pendidikan aja 

 

 Jadi pengen tau secara luas ilmu tentang manajemen, supaya bisa kerja juga di luar 
dunia pendidikan. 

 

    
P: Trus dengar tentang MM UKSW itu darimana?    
T2: Sering sih kak.   

 
Dengarnya dari kakak-kakak sebelumnya, yang lulusan MM juga, jadi ada 3 orang 
kenalan yang dulunya lulusan MM, yang katanya MM lebih bagus dibandingkan MM 
UGM sama MM Undip jadi pilih disini aja 

Mempertimbangkan  

 Sebenarnya pengennya dulu MM di UGM kak, tapi dapat rekomendasi katanya MM 
UKSW lebih bagus gitu, jadi ya sudahlah sekalian aja disini.   

Evaluasi dan pembelian  

    

P: Kalau om Yoki sendiri, dulu sebelum masuk kesini apakah pernah ingin mendaftar 
juga di tempat lain ataukah MM disini satu-satunya pilihan?   

T1: Ini satu-satunya pilihan.   
    

P: Setelah om Yoki dan Debby jadi mahasiswa di MM, bagaimana penilaian terhadap 
kualitas perkuliahan disini?   

T1: Kalau dilihat dari fasilitas, sudah lebih dari cukup yah, kita punya ruang kuliah, tempat 
kuliah baru, jurnal-jurnal kita sudah bisa langsung ambil. 

Fasilitas memadai  

 Kalau tentang pengajar, sudah cukup bagus. 

Gelar dosen HYD  
Kalau dari segi gelar-gelarnya saja ya, kalau katong mau lihat begitu, liat susunan-
susunan pengajarnya saja, orang bisa tahu kalau itu berkualitas, ada professor disana, 
ada doktor banyak disana, paling rendah doktor kan pengajarnya di MM. 

 Dari situ saja kita bisa lihat kalau paling tidak mereka sudah punya gelar itu kan, sesuatu 
yang bikin bangga juga kan. diajar oleh professor, diajar oleh doktor. 

    

P: Kalau proses belajar mengajarnya selama om Yoki berkuliah disini, gimana 
penilaiannya?   

T1: Kalau dari pribadi lumayan menyenangkan karena salah satu alasan materi-materinya 
hampir semua itu bahasa inggris. 

PBM Menarik  
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Jadi itu mungkin salah satu yang bikin excited gitu, senang ya karena sesuai dengan 
background, walaupun ada beberapa yang lumayan dipahami susah tapi dari segi 
materi-materi yang dikasih bahasa inggris, tertarik 

 

    
P: Kalau Debby?    

T2: 

Yah mirip-mirip dengan Kak Yoki, jadi dari segi fasilitas, pengajarnya, trus proses 
belajarnya menurut beta sih sudah bagus, cuman ada beberapa kekurangan, misalnya 
mungkin ada beberapa dosen yang agak kurang bagus interaksinya dengan mahasiswa 
jadi… tapi ada beberapa dosen yang memang bagus sekali 

Dosen kurang interaktif  

 
Trus ada beberapa dosen yang dia ngajarnya itu memang jelas gitu lho kak, jadi dia ndak 
cuman memberikan ilmu, tapi dia berusaha untuk membuat anak-anak berada di 
posisinya dia untuk topik-topik tertentu 

Dosen yang pengertian 

 

 Jadi misalnya, ada ibu yang satu dia kayak ngerti skali kita itu sudah berada di level 
mana di ilmu tersebut, dibandingkan dengan dosen lain yang dia pukul rata gitu lho kak 

 

 Nah kita kan masalahnya bukan dari ekonomi semua, ada yang dari fisika dan bla-bla-bla 
gitu kan nggak bisa dipukul sama rata gitu. 

 

 Ada yang sudah lebih cepat, ada yang lebih lambat  

 
Nah itu dosen-dosen tertentu bisa mengerti posisi itu kak, tapi ada beberapa dosen yang 
memang kurang bisa begitu kak, jadi mereka memang kasih-kasih aja tanpa 
pertimbangan kira-kira mahasiswa ini sudah bisa sampai level mana 

 

 
Trus kalau masalah proses belajar mengajarnya selama ini sih kak selain hal itu tadi, 
sudah bagus karena memang standarnya itu menurut beta sudah menggunakan bahasa 
inggris PBM sesuai standar 

 

 
Nah itu kan kalo di universitas lain belum tentu kan kak, jurnal-jurnalnya kadang pake 
yang bahasa Indonesia, sedangkan yang paling banyak meneliti secara bagus itu pasti 
dari luar-luar kak untuk topik-topik dalam dunia manajemen ini 

 

 Jadi so far sih so good sih kak, tapi pasti ada poin-poin yang menjadi kekurangan gitu   
    

P: Menurut Debby dan Om Yoki, apa keunikan yang dimiliki oleh MM UKSW ini? yang 
tidak dimiliki oleh perguruan tinggi-perguruan tinggi lain   

T1: Kalau yang pertama mungkin, hubungan dosen dan mahasiswa ya. 

Hubungan dosen dan mahasiswa HYD 
 Ini komparasi dengan sebuah cerita dari teman-teman di Kupang, bagaimana dorang kan 

kalau mau ketemu professor macam mau ketemu Tuhan gitu 
 Kalau disini kan beda jauh mau di jalan bisa langsung, ada dosen yang begitu kan. 
 Ada yang memang harus di kantor tapi ketemu di jalan untuk konfirmasi saja langsung 
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bisa, dan rata-rata semua begitu 

 Bukan rata-rata lagi tapi semua gitu kan, karena memang UKSW sendiri dia budaya 
organisasinya seperti itu, jadi mungkin salah satunya itu 

T2: Sama juga sih kak. 

 
Soalnya beta kan dari Timur to kak, khususnya dari Manado yang dimana ketika 
seseorang sudah memiliki jabatan, entah itu jabatan structural atau fungsional pasti 
perlakuannya beda terhadap orang yang dibawahnya kak. 

 

Sebenarnya itu dari S1 dulu bukan cuma di MM aja, kayak yang k yoki itu sudah seperti 
budaya UKSW kak, jadi dosen-dosen MM-pun interaksi dengan mahasiswa itu bagus kak 
di luar kelas gitu, dalam kelas maupun luar kelas, jadi ndak ada terlalu perbedaan level 
gitu sih kak. 

 

Dari segi perkuliahan, kalau menurut beta pe teman yang kuliah di UPH Jakarta, katanya 
memang lebih bagus UKSW kak, karena disana kalau mereka itu… keunikan ya kak… 
kalau disini kita kan memang gedung universitas, sudah tau dimana fakultas ekonomi, 
kita kan satu lokasi semua dengan fakultas yang lain to kak, kalau beta pe teman disana 
katanya sewa gedung di mall, trus sewa ruko gitu lho kak, jadi bukan suasana kampus 
universitas gitu kak. 

Fasilitas HYD 

 Dari situ sih masalah fasilitas.   

 
Trus kalo dari pengajar kayaknya memang lebih bagus disini karena disana mereka 
kayak yang penting ngajar gitu lho kak, jadi kurang mau memberi banyak pada 
mahasiswa 

Totalitas dosen dalam mengajar HYD  
Kalau disini banyak memberi, sampai ada beberapa dosen itu yang sampai kita pusing 
menerima karena terlalu banyak to? tapi kalau disana malah mereka yang penting udah 
ngajar 

 Disini apa yang mereka tahu mereka tuangkan dan berharap kita juga sama seperti 
mereka kan, kalau di tempat lain malah beda kak 

 Itu menurut teman-teman yang cerita di beta sih. 
    

P: Sebagai mahasiswa di MM, apakah om Yoki dan Debby merasa bangga?    
T2: Bangga kak, pasti dong. Bangga   

 

Bangga kak, karena ada teman di Manado yang cerita katanya… kan beta pikirnya 
Salatiga ini nggak terkenal kak, apalagi UKSW, beta saja pertama kali dengar dari 
sepupu yang dulu dosen di FBS, jadi pikirnya beta ini universitas yang ndak terlalu 
terkenal gitu kak, tapi ternyata pas dengar kalo kuliah di UKSW, apalagi tau katong disini 
kuliah manajemen bisnis, trus ada beberapa orang yang sebenarnya tau banyak tentang 

Terkenal  HYD 
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bisnis di Manado, mereka bilang bagus disini 

 Jadi otomatis kalo dibilang bagus dan hebat kan, pasti kita juga bangga kan sebagai satu 
bagian dari MM gitu 

  

    
P: Kalo om Yoki?    
T1: Bangga juga Bangga   

 Kalo dari staf-staf pengajar yang beta liat sendiri, beta bangga karena punya, seperti tadi 
dibilang  punya professor punya doktor yang banyak. 

Gelar dosen HYD 

 Satu lagi ada beta pung teman satu S2 komunikasi di UNDIP 

MM Terkenal dan bagus HYD 
 Setelah dia tahu kalo beta ambil MM di UKSW, ternyata orang-orang di UNDIP juga tahu, 

MM UKSW itu memang punya kualitas, punya sesuatu yang beda di Salatiga. 
 Kan ini kan dia bukan MM, dia komunikasi malah, tapi dia tahu kalo MM UKSW itu bagus 

 Jadi dari situ beta tahu kalau pandangan orang luar sendiri tentang MM UKSW itu sudah 
ada, jadi bangga 

    
P: Apa yang hal paling dibanggakan dari MM UKSW ini?    

T2: 
Kalau beta sih kak yang paling beta rasa bangga itu karena, beta ndak cuma belajar 
tentang ilmunya aja disini kak, secara teori, tapi akhirnya beta bisa melihat nantinya di 
dunia kerja itu nanti ril-nya itu, seperti itu gitu loh kak 

Praktikalitas ilmu HYD 

 

Jadi selama ini kan kita membayangkan yang ideal aja to kak, kalo kita ini seperti ini, kalo 
kita itu seperti itu, tapi kalo belajar manajemen disini ternyata dunia bisnis itu tidak se-
simple yang kita bayangkan dan kita angan-angankan nanti kalau sudah dapat kerja 
nanti gaji segini nanti kita begini tapi ada masalah tertentu yang harus kita ketahui 

 

Tapi setelah belajar disini ternyata ilmu manajemen ndak cuma untuk dunia bisnis aja 
kak, seperti yang kita tahu dalam dunia ekonomi begitu, tapi dunia kehidupan kita sehari-
hari sebenarnya kak, jadi ndak cuma teori aja sih tapi juga aplikasi kehidupan sehari-hari 
kita Aplikabilitas ilmu HYD 

 Ndak cuma dapat teori kak, tapi banyak pelajaran-pelajaran hidup lain 

 Soalnya dosen-dosennya kan sering sharing to kak, itu yang membuka wawasan kita 
bahwa sebenarnya oo iya sih begini 

T1: Kalau beta dari pengajarnya, yang paling bikin beta bangga adalah pengajar-
pengajarnya. 

Diversitas gaya mengajar dosen HYD  Contohnya di matakuliah Teori Organisasi, itu katong dapat empat pengajar. 

 Empat pengajar itu dengan gaya yang berbeda itu yang menurut beta bukan sesuatu 
yang, memang kadang-kadang kalau yang ngajar satu orang kita tapi yang lain tidak 
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terlalu suka, tapi menurut beta sendiri justru memperkaya katong punya pengetahuan 
 Ada yang ngajarnya di bagian ini, ada yang di bagian ini 
 Ada yang lebih ke teorinya ada yang lebih ke praktek-prakteknya seperti itu. 

 Jadi bukan cuma hubungan saja tapi gaya mengajar yang bikin saya senang kuliah 
disini. 

 
Jadi kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang…bukan cuma satu dua kan, 
itu cuman satu matakuliah aja dengan empat, sampai terakhir ini ada berapa dosen yang 
didapat kan dengan gaya yang berbeda-beda, itu justru memperkaya gitu 

    

P: Pernahkan Debby dan Om Yoki dengar komentar -komentar negatif dari orang lain 
tentang MM ini?   

T2: Kalau tentang FEB atau MM-nya belum pernah kak, cuman mungkin kalau salah satu 
dosen iya pernah, salah satu dua dosen aja 

Evaluasi pengajaran 

 

 Tapi itu bukan menjelek-jelekkan MM atau FEB-nya, tapi mungkin mereka menceritakan 
experience-nya mereka ketika di MM begitu 

 

 Jadi ada satu dua dosen yang mungkin mereka kurang sreg atau gimana gitu, tapi 
keseluruhan MM dijelek-jelekkan nggak pernah 

 

    
P: Kalau om Yoki?    

T1: 
Sama juga nggak pernah, karena kalau mau dilihat dari keseluruhan sendiri, dari 
Ekonomi sendiri kan, kalau mau dilihat kan fakultas yang paling bagus dari UKSW, dari 
pengajar, walaupun gedungnya baru sekarang tapi wah begitu kan. 

Fasilitas yang bagus  

 

jadi mungkin salah satu kasus yang beta memang dengar juga kan tentang MM… 
mungkin ini memang sudah begitu atau bagaimana, ini tentang, kalau sonde salah 
tentang angkatannya om Ose, yang memang banyak pindah dari Sosiologi Agama ke 
MM, nah itu kan sebenarnya bikin orang bertanya juga kan, kenapa bisa seperti itu kan 

Pindah program 

 

 Mahasiswa yang sudah daftar di S2 sebelumnya dipindahkan karena alasannya cuma 
penuh. 

 

 Itu mungkin yang diperbincangkan di beberapa orang itu seperti itulah  

 Terlepas itu bagus atau sonde bagus, tapi kalau diperbincangkan mungkin yang beta 
dengar cuma itu. 

 

    

P: Ketika Debby mendengar komentar -komentar negatif seperti tadi, reaksi Debby 
sendiri bagaimana?   

T2: Awalnya beta ndak apa yah, tiap orang kan punya experience yang berbeda-beda di saat Menjaga kapasitas   
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yang berbeda-beda to kak, as long as itu beta ndak alami, ya berarti itu urusannya dia 
sendiri, beta ndak pengaruh, ndak ada pengaruhnya di beta gitu, tapi kalau seandainya 
itu beta alami dan bukan cuma beta aja dan rata-rata anak alami juga, ya berarti 
memang itu jadi masalah gitu loh kak. 

 Tapi beta ndak terpengaruh sih, karena beda orang, beda experience beda waktu dan 
tempat yang berbeda juga 

 

    
    

P: Setelah Debby amati berdasarkan pengalaman Debby sendiri, apakah yang 
dibilang orang itu benar?   

T2: Itu kan masalahnya orang itu kak, jadi karena beta ndak mengalami masalah yang sama 
berarti beda dong kak 

Beda pengalaman  

    
P: Ini cerita tentang apa?    
T2: Ini cerita tentang perkuliahan. 

Evaluasi pengajaran 

 

 Orangnya kurang puas dengan dosen, jadi mungkin mereka berdebat atau gimana, ada 
perdebatan trus ndak saling paham gitu lho kak 

 

 Trus mahasiswanya mengalami sesuatu yang akhirnya dia nggak suka sama dosen itu.  

 
Jadinya karena nggak suka itu maka tersebarlah cerita-cerita oh dosen ini kayak gini-gini, 
tapi karena kita di kelas, kita nggak mengalami hal yang sama berarti masalahnya orang 
itu kan gitu 

 

    
P: Trus tindakan Debby sendiri waktu itu hanya mendengarkan saja atau gimana?    
T2: Pertama hanya mendengarkan dan rasa oh betul ya? Penasaran   

 
Tapi selama di kelas ndak seperti itu ya berarti ndak terbukti dong kak, berarti beta 
menyimpulkan itu masalahnya dia gitu kak, hingga terjadi nggak sepaham gitu kak, atau 
mungkin dia merasa ekspetasinya nggak terpenuhi gitu lho kak. 

Mengalami dan memahami 

 

 Ada kan orang yang ketika di MM dia punya ekspektasi terhadap hal-hal tertentu  

 Tapi ketika dia dapat keganjalan atau nggak memenuhi dengan ekspektasinya dia kan 
bisa komplain to kak 

 

    

P: Kalau om Yoki waktu mendengar cerita yang tadi, tanggapan atau respon om Yoki 
sendiri bagaimana?   

T1: Kalau, sebenarnya kan, anak-anak yang cerita kan sudah di MM to, mereka kan 
sebenarnya kan yang pindah dari S2 yang satu ke S2 yang satu 

Kecewa  
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Kalau mereka sebenarnya, dari mereka, lebih kecewa dengan yang pertama bukan MM-
nya, karena cuman kelas penuh padahal mereka kan sebenarnya lulusan sini juga kan, 
itu tragis sekali 

 

 Dan mereka akhirnya dari cerita mereka, mereka malah lebih senang di MM 
Betah 

 

 Menurut ceritanya mereka setelah beberapa waktu, malah ada yang dipanggil kembali ke 
sana tapi mereka tidak mau 

 

T2: Oh ada juga kak, cerita lagi kak mengenai dosen pembimbing. 
Evaluasi pembimbingan 

 

 Jadi katanya kan menurut kakak-kakak diatas, dosen pembimbing tertentu untuk 
membimbing itu kurang bagus katanya kak, kita lebih banyak mandiri begitu 

 

 
Nah kebetulan pas beta dengar itu beta juga takut kak sebenarnya, karena takut dapat 
pembimbing yang itu, karena waktu itu beta belum dapat pembimbing ya kak, masih 
jaman-jaman semester satu atau dua begitu kak. 

Takut  

 
Jadi pas dengar cerita itu jadi menolak gitu lho kak untuk dapat pembimbing yang ini, jadi 
kita akhirnya, salah satu antisipasi yang dilakukan untuk menghindari masalah itu kak, 
beta cari pembimbing yang lain 

Mengantisipasi  

    

P: Pernahkah teman -teman mendengar pujian/kekaguman dari orang lain terhadap 
FEB atau MM ini?   

T2: Sering, Kalau beta sering kak, karena kalau dari FEB dari dulu kan sudah terkenal di 
UKSW kan, yang paling bagus FEB itu 

Mendengar pengakuan tentang MM 

SIKON 

 Trus MM itu masih di pascasarjana kak, tapi waktu itu FEB itu katanya bagus.  
 Trus waktu cari-cari pas mau masuk S2, dorang bilang MM bagus kak  
 Banyak sih puji-pujian dari orang-orang di luar khususnya yang di luar Salatiga.  

 
Apalagi beta pe teman-teman yang kerja di Jakarta banyak yang tahu tentang MM, 
karena di dunia kerja kan pasti saling-saling cerita alumni mana begitu kan kak, ternyata 
MM bagus 

 

 Sama konsultan-konsultan begitu kak mereka kenal beberapa dosen disini katanya 
bagus kak 

Mendengar pengakuan tentang 
dosen SIKON 

    
P: Itu Debby dengar cerita pada waktu Debby sudah jadi mahasiswa ataukah belum?    
T2: Sebelum jadi mahasiswa dan sesudah kak. 

Keterkenalan dosen HYD  Kan orang kan nanya kuliah dimana sekarang? Pas cerita-cerita begitu 

 Jadi mereka bilang oo kenal dosen ini? Ooo bagus-bagus… mereka kenal dosennya, kan 
orang bisnis juga kak 
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P: Kalau om Yoki?    
T1: Sama, kalau dengar langsung ya tadi dari om, maksudnya dia sudah disini jadi tau 

MM Bagus HYD 

 Menurut dia kualitas MM itu memang paling bagus disini 

 Kalau dari teman saya di luar yang tadi bilang juga, orang dari tempat lain tau, padahal 
kita di Salatiga, kok bisa tau ada MM di Salatiga, kota kecil lagi 

 Kalau dari lulusan sendiri ada satu orang yang memang pernah lulus dari MM juga, dan 
dia juga memang cerita kalau kualitas MM memang, secara umum bagus begitu 

    
    

P: Nah ketika mendengar cerita -cerita itu seperti itu rasanya gimana?    
T2: Bangga kak. Bangga   

 Khususnya dosen-dosen, karena pas dibilang kenal dosen ini, pasti orang itu tau lho kak, 
Ooh dosennya ini, oh bagus-bagus itu 

Keterkenalan dosen HYD  Jadi dengan profil dosennya mereka langsung menghubungkan oo berarti MM bagus 
 Gitu sih, kalau yang beta dengar dari orang lain. 

T1: Sama. 

Bangga 

 
 Khususnya dari orang ketiga yang tadi yang alumni sini  
 Maksudnya, belum saling kenal begitu trus cerita nyambung gitu, nyambung kan di MM  
 Trus dia bilang MM bagus, jadi ada “wah” begitu ternyata beta kuliah disitu juga to  
    

P: Dalam pergaulan sehari -hari, pernahkah om Yoki dan Debby bercerita atau 
membagi pengalaman di MM pada orang lain?   

T2: Kalau beta, pernah sih kak, bukan pernah, sering malahan. 

Memberi pertimbangan tentang 
studi lanjut KS 

 (Jadi?) beta pung sepupu to beta kasi tau kalau mau lanjut ambil MM aja daripada ambil 
bidang yang sudah di S1 gitu kak 

 Jadi ada sepupu yang dia dari FTI, sejenis FTI gitu tapi Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi 
gitu lah kak 

 Nah dia rencananya mau ambil S2 tapi ambil tuh di dunianya lagi. 

 

Nah beta bilang kalau memang mau jadi dosen sudahlah berarti ambil jurusan yang 
sama, tapi kalau bekerja dalam dunia bisnis, trus supaya ndak cuman di staf-staf IT aja 
berarti, dan kalo memang pengen top manajemen gitu harusnya punya ilmu manajemen 
dong 

 Jadi beta rekomendasikan sih kak 

 Trus ada beta pe teman juga di Jakarta, dia sekarang kerja di Multi (Polar?), trus dia 
tanya-tanya soal MM to, beta bilang MM bagus, pokoknya cerita-cerita tentang MM. 

Merekomendasi MM  
 KS 
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 Trus kasih pertimbangan ke dia, apa sih keunggulan MM dibandingkan dengan UGM 
gitu, trus beta jelaskan MM UGM dengan MM UKSW itu seperti apa    

    
P: Apakah pernah cerita juga tentang suasana perkuliahan dan sebagainya disini?    
T2: Iya kak, pasti kan orang tanya semua to kak. 

Memberi info KS  
Cuman mereka sempat tanya masalah biaya to kak, beta bilang ndak tahu kalau di 
universitas lain MM-nya,, tapi kalau di UKSW sih menurut beta termasuk rendah, karena 
kan cuma 20 berapa tuh kan kak. 

 Jadi mereka juga membandingkan harga begitu kak.   
    

P: Kalau om Yoki?    
T1: Kalau dari beta mungkin yang paling sering di kos ya. 

Membagi pengalaman studi di MM KS 

 

Mungkin dari teman-teman yang masih S1, mereka paling sering tanya S2 itu 
bagaimana? atau juga MM itu bagaimana? Pertanyaan yang paling sering itu susah 
sonde S2? Susahnya dimana? Ada beberapa yang dari ekonomi dan ada yang dari luar 
ekonomi juga. 

 Ada juga yang memang dari luar ekonomi tapi sudah punya rencana buat memang dia 
mau masuk MM begitu 

 
Memang dia sering banyak tanya gitu jadi pada dasarnya apa yang beta alami di MM 
beta langsung jelaskan di dia, beta bilang kalau bisa, bukan harus ya, tapi kalau bisa 
belajar sedikit tentang ekonomi 

 Kan dia dari luar ekonomi, dan juga beta bilang kalo katong pung bahan-bahan itu 
kebanyakan dari bahasa inggris. 

 Jadi yang tiap hari beta alami beta jelaskan ke dia 
    

P: Kalau dari om Yoki dengan Debby sendiri pernahkah secara sengaja atau tidak 
sengaja menceritakan suatu hal yang buruk tentang MM pada orang lain?   

T2: Kalau beta sih pasti cuma cerita-cerita sama teman satu kelas. 

Bersikap objektif 

 

 
Jadi mengenai proses bimbingan, akhir-akhir ini yang getol jadi pembicaraan itu proses 
bimbingan, jadi kalau ditanya sama teman-teman bagaimana bimbingan, beta bilang apa 
adanya aja kak 

 

 Kalau ketemu sama dosen bimbingannya bagus beta bilang, kalau ndak ya beta bilang 
aja. 

 

 Karena kan mereka tanya progress to kak begitu.  
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P: Kalau om Yoki?    

T1: Kalau beta juga paling dengan konco-konco, ya paling juga dengan kawan-kawan 
angkatan saja, kalau untuk di luar tidak 

Bersikap objektif 

 

T2: Kan yang paling kenal masalah MM kan kita sendiri to kak, jadi kalau sudah ngomongin 
masalah bimbingan pasti, tapi kalau di luar itu sih so far belum pernah sih kak 

 

 Paling ada teman kakak angkatan yang tanya aja, dosen ini masih ada? Oh masih, 
gimana ngajarnya? paling begitu aja kak 

 

 Dan pasti beta bilang sesuai dengan yang ini yang terjadi  
    

P: Apakah Debby dan om  Yoki pernah merekomendasi saudara atau kenalan untuk 
masuk di MM sini?   

T2: Oh beta sering kak,malah ada beta pe teman dua orang masuk sini, angkatan 25 sama 
angkatan 26. 

Memberi penjelasan tentang studi 
di MM 

KS 

 Sebenarnya sih dorang cuma tanya-tanya dulu, gimana kalau kuliah di MM bla bla bla 
segala macam, trus beta jelaskan biasa aja sih 

 
Trus dia bilang apa yang patut mereka takuti gitu, trus beta bilang ya kalau memang 
ndak mau ke Bahasa Inggris, memang agak susah, karena pasti jurnal-jurnalnya kan 
bahasa inggris. 

 Trus dibilang ah kalau bahasa inggris gampang, masih ada dunia translation katanya jadi 
kalau itu mereka masih ini dang 

 

Kan dua-dua ini kan beda fakultas kak, jadi yang satu bahasa inggris FBS yang satu FTI 
to kak, mereka bilang kira-kira dalam dunia ekonomi itu apa yang mereka ndak bisa gitu, 
ya beta bilang manajemen itu masih ini kok, ya kecuali kalau mau ambil keuangan ya 
pasti agak, yah tergantung sih orangnya, tapi so far nggak tuh beta rasa normal-normal 
aja 

 Dan akhirnya beta memutuskan eh masuk ternyata  
    

P:  Kalau om Yoki?    

T1: Ya mungkin tadi di teman-teman kos dengan, itu saja kebanyakan teman-teman kos tapi 
belum masuk, belum berhasil seperti Debby Menjelaskan dan memberi 

pemahaman tentang studi S2 KS 
 

Sama kayak tadi dorang punya pertanyaan paling tentang, susahnya dimana?  itu yang 
paling umum, susahnya apa? ya jadi beta jelaskan saja, kalau sonde mau yang susah ya 
mending sonde usah kuliah kan, apalagi S2, seperti itu.  

    
P: Bagaimana cara Debby dan Om Yoki menyalurkan pengetahuan yang didapat   
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disini dalam kehidupan sehari -hari?  

T2: 
Kalau beta sih menyalurkan, selama ini sih orang apa, beta pe teman yang sudah kerja, 
dong pasti tanya di beta kira-kira kalau ada permasalahan begini di tempat kerja itu 
bagaimana begitu. 

Sharing KS 

 Jadi dorang lebih banyak share tentang problem mereka trus dorang tanya beta pe 
pendapat kira-kira ini bagaimana begitu, jadi beta jelaskan 

 Kadang beta secara ndak sadar pake istilah-istilah ekonomi yang seharusnya ndak ya 
kak, jadi kadang mereka tanya itu maksudnya apa gitu. 

 Trus dibilang oo ternyata dipelajari yah ternyata di MM, soal masalah-masalah dalam 
dunia bisnis 

 Misalnya yang berhubungan dengan SDM, yang berhubungan dengan Marketing, dong 
banyak tanya kak. 

 Trus beta sharing-sharing aja apa yang beta tahu. 

 
Kalau seandainya mereka tanya solusi, beta kasi tau sesuai dengan apa yang katong su 
pelajari gitu kak, entah itu mereka apply atau ndak yang penting beta su kasi solusi dan 
sarannya 

 Tapi beberapa beta pe teman yang bekerja, dong banyak tanya sih, jadi kayak konsultan 
gitu kak 

    
P: Kalau om Yoki?    
T1: Kalau beta mungkin baru di tahap sharing-sharing dengan teman-teman. 

Sharing KS 
 Di teman punya kos juga ada beberapa orang yang S2, tapi bukan MM jadi kan sering 

sharing to. 

 Tau kan kalau sharing MM dengan S2 lain itu kan biasanya saling, saling “berantem”, 
dua kubu yang saling bertolak belakang. 

Adu argumen 
IMFL  Jadi kalo ilmu ekonomi bilangnya begini, trus ilmu bilanglah Sosiologi-nya bilang begini 

 Pasti beda kan ekonomi dan sosiologi kalau itu 
 Jadi paling sering share dan adu argumen saja begitu  
    

P: Bagaimana cara Debby dan om Yoki menunjukkan pada orang lain bahwa Debby 
dan om Yoki ini adalah mahasiswa MM?   

T2: Oh itu paling lewat status, nulis-nulis status tentang MM, trus kalo pake kaos kemarin itu 
lho kak yang MM UKSW yang merah putih itu, trus stiker juga ada, cuma begitu sih. 

Pamer (status, baju, stiker) KS 

 Kalo yang lainnya paling beta pamer dosen tertentu yang bagus kak yang su terkenal di 
luar sana, beta bilang itu beta pe dosen, trus ditanya lho fakultas apa? MM 

Pamer dosen KS 
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 Jadi kalo ada omong apa begitu trus anak itu ada kuliah di UPH gitu, beta bilang oh itu 
beta pe dosen, dia bilang oo MM UKSW ya, gitu kak. 

T1: Sama saja. 

Stiker, foto dan sharing KS 
 

Mungkin dari stiker, atau apa, foto-foto ya, satu lagi mungkin dengan adik-adik angkatan 
dari fakultas awal atau sebelumnya, mereka paling sering tanya oh lanjut S2, S2 
dimana? UKSW di MM, oo MM itu apa? Jadi beta kasi tau 

    

P: Oh iya, tadi dibilang Debby sering memberi saran buat teman -teman yang sudah 
kerja. Bagaimana rasanya bisa memberi saran kepada mereka?   

T2: Pertama beta pikir, bisa ya beta omong begitu kak, maksudnya apalagi beta pe teman-
teman ini karyawan to di (BlueColar?) di perusahaan kak. 

Memberi solusi KS 

 
Kebetulan kan beta ambil MSDM to kak, jadi kebetulan ditanya ketika ada masalah 
ketenagakerjaan itu bagaimana itu deb, itu masih normal ndak, atau itu su melanggar 
hak asasi karyawan 

 Trus ya beta kasi tau sih kak kalau dalam dunia yang beta pelajari sih yang begini-begini 
sudah ndak normal harus begini begini begini 

 Lalu sarannya apa, solusinya apa begitu. 

 

Nah trus ya beta kasi solusi, ini kan kayak bedah kasus gitu kak, jadi beta bilang-bilang 
saja to abis itu beta pikir beta…lho beta bisa ngomong gitu ya, maksudnya ternyata beta 
pikir dari S1 ke S2 yang memang notabene berbeda itu beta pikir beta ya paling ndak 
kepikiran sampai bisa mengerti hal itu sampai implementasi begitu kak, nanti mungkin di 
dunia kerja baru beta tahu 

 Eh ternyata ndak juga pas teman-teman sudah bicara tentang realita yang ada di dalam 
dunia kerja, oh ternyata bisa dan jujur saja pasti senang dong kak.  

 
Kalau orang tanya-tanya trus bisa gitu lho kak, ya setidaknya sih tidak dianggap goblok 
gitu lho kak, kan aneh to kak kuliah MM ambil MSDM pas ditanyain nggak bisa, kan ndak 
ini, jadi pas bisa itu rasa, ada rasa bangga sih kak sebenarnya, senang 

Senang  

T1: 
Kalau saya, yang paling sering kalo sharing-sharing itu berantem (maksudnya beradu 
argumen), kalau berantem itu kan paling sering yah, sosial dan ekonomi kan paling 
sonde akan nyambung. Sharing 

 
KS 

 
Yah untungnya beta dapat pengajar disini yang paling tidak memperkaya pengetahuan 
tentang ekonomi itu apa, mengapa dia bagus. Itu yang mungkin bisa beta pertahankan di 
debat-debat dengan teman 

    
P: Bagaimana tanggapan Debby dan om Yoki mengenai matakuliah -matakuliah yang   



213 

 

didapatkan disini?  

T2: 

Kalau beta sih, menurut beta bermanfaat kak karena masih relevan gitu lho kak ketika 
kita di dunia kerja, nanti ilmu-ilmu itu apalagi khususnya pas konsentrasi kak, dan beta 
rasa memang sudah begitu kak apalagi pas beta dengar-dengar cerita dari teman yang 
sudah kerja, dong bilang memang di dunia kerja ternyata ada hal-hal yang katong su 
bahas di kelas gitu, dan katong untungnya dipersiapkan untuk cari solusinya. 

Relevan  

 
Kalo dong kan kaget gitu kak, oo dapat masalah ini, oo diperhadapkan dengan problem 
ini, dan mereka ndak punya kepikiran harus handle seperti apa gitu, nah kalo kita kan 
udah tau to kak, hal itu apa, solusinya apa, langkah-langkah yang diambil itu apa. 

Membanding pengalaman  

 Ya itu menurut beta sejauh ini matakuliah yang dikasih bermanfaat semua sih, dan masih 
relevan ketika nanti dipakai di dunia kerja 

Bermanfaat dan relevan  

T1: 
Kalau dari beta sebenarnya lebih senang karena matakuliah yang memang menyentuh 
bagian-bagian manajemen, selain itu dosen-dosen sini juga angkat masalah-masalah 
yang up-to-date 

Mutakhir 

 

 
Masalah-masalah yang betul-betul memang sangat mendalam, seperti di semester dua 
kalau tidak salah tentang outsourcing, nah itu betul-betul masalah yang memang ada 
sekarang. 

 

 Jadi dari itu beta senang kalau dia punya materi-materi itu apa tapi dihubungkan dengan 
masalah-masalah yang terjadi sekarang 

 

    
P: Apa matakuliah favorit?    

T2: 
Matakuliah favorit beta Strategic Management, trus apa lagi yang terakhir kak, 
Management System Control itu kak yang terakhir, trus yang satu itu yang menjadi 
fondasi dari semua itu apa, yang empat dosen itu kak, Teori Organisasi. 

SM, MSC, dan TO 

 

 Karena dari itu beta langsung tau oo ternyata organisasi seperti ini.  

 Itu yang menjadi fondasi karena kita kan bukan dari ekonomi to kak, itu trus Strategic 
Management sama yang terakhir 

 

T1: Kalau beta yang matakuliah pak siapa nih, koh Ian, Etika Bisnis. 

Etbis 

 

 Kalau paling suka sama itu Etika Bisnis karena yang seperti saya bilang sebelumnya, 
betul-betul up-to-date kan? 

 

 Mereka kasi yang betul-betul terjadi, dan juga, kalau favorit ya memang itu Etika Bisnis.  

 

Karena memang sebenarnya dari (bentuk-bentuk?) pembahasannya juga kan wah, 
bisnis ternyata punya etika juga kan, jadi senang juga dan itu benar-benar dikasi dengan 
bukan cuma contoh-contoh kasus tapi gaya pengajar yang beda-beda, itu 
menyenangkan sekali 
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P: Bagi Debby dan k Yoki, disini dosen yang paling dikagumi itu siapa? yang paling 
memiliki chemistry..   

T2: Kalau beta, prof JOI kayaknya kak. 

Kagum pada kompetensi 

 

 
Soalnya prof JOI dari segi ilmu antua dapat, dari segi interaksi dengan mahasiswa antua 
dapat, trus dari segi untuk ngajar, antua itu ndak pelit untuk bagi ilmu kak, jadi memang 
dapat tiga-tiganya. 

 

T1: Kalau bicara menyangkut chemistry, saya Bu Lieli. 

Kagum karena chemistry 

 

 Karena memang ya tadi chemistry kan, bisa langsung nyambung kan, bisa langsung 
nyambung 

 

 

Kayak sudah, pernah kelasnya terakhir kuliah itu “Isu-isu kontemporer”, terakhirkan dia 
minta kita topik yang akan kita buat, seperti langsung dapat saja kan, seperti langsung 
nyambung saja begitu, jadi ya menurut saya seperti itu langsung nyambung sama Bu 
Lieli 

 

    

P: Ada nggak hal -hal tertentu yang sering dilakukan ketika mengikuti kuliah dengan 
dosen-dosen yang dikagumi tersebut?   

T2: Yang beta biasa lakukan adalah tandai poin-poin penting dari matakuliah itu. 

Membuat catatan PK 

 Jadi kalo ada poin yang memang penting yang harus beta menjadi persiapan diri untuk 
ke depannya, itu pasti beta tandai, dan beta pasti baca lagi, cari jurnal yang berhubungan 

 Oh iya lagi kak, prof kan sering cepat ngajarnya to, jadi katong kayak buru-buru begitu, 
jadi biasa beta catat lagi yang penting-penting gitu, supaya beta ingat 

 Kan ketika beta nyatat, lebih ingat to kak. 
 Jadi begitu sih kak, soalnya menurut beta nanti di dunia kerja itu perlu sekali.   

T1: 

Kalau untuk dosen yang katong senang, sebenarnya contohnya bukan cuma beta saja, 
tapi kalo dari beta sendiri dari tugas, dari materi tapi itu secara baik beta sadar atau 
sonde, pasti ada dorongan lebih untuk paling tidak kerja lebih ok lah, jadi kalo beta 
seperti itu. 

Belajar lebih baik PK 

    

P: Apakah Debby dan om Yoki selama di MM pernah mengikuti kegiatan ilmiah di luar 
kelas seperti seminar, lomba karya ilmiah, dan studi tur?   

T2: Kalau seminar proposal sama seminar ekonomi itu pernah, tapi kalau studi tur, sama 
lomba karya ilmiah belum pernah. 

  

T1: Sama, kalau lomba karya ilmiah belum, seminar dengan studi tur saja.   
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P: Tindakan apa yang biasa dilakukan sebagai wujud rasa bangga atau senang 
mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu?   

T2: Update status, upload foto, trus kasi tau nyokap, trus kasi tau, kalau ada yang tanya tadi 
baru abis apa ya beta kasi tau. Status, foto, dan cerita KILK 

 Cuma begitu-begitu aja sih kak, tapi kalau untuk melakukan hal yang lebih jauh dari itu 
belum pernah sih kak 

    

P: Pernah mengikuti kegiatan pengembangan minat dan bakat seperti olahraga dan 
organisasi begitu?   

T2: Tempo hari waktu pulang dari Bali kan ada kegiatan futsal, tapi kalo yang resmi nggak 
ada sih nggak pernah. 

  

    

P: 
Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain di lingkungan UKSW, 
bagaimana cara Debby dan om Yoki membuktikan bahwa Debby dan om Yoki 
bangga menjadi mahasiswa MM? 

  

T1: 

Kalau beta sebenarnya dari, menurut ini umum juga ya, istilahnnya sudah dari S2 kan 
pasti perilaku berubahlah, paling pertama perilaku kan, karena memang menurut beta itu 
normal juga karena dilihat dari beberapa orang yang sudah ambil S2 sebelum beta, 
memang yang beta lihat sendiri dia punya perilaku juga berubah. 

Menjaga perilaku IMFL  Kalau dari beta sendiri memang, ya memang seperti itu 

 
Mungkin ada tuntutan juga, tuntutan dalam tanda kutip, kalau sudah S2 kenapa harus 
begini, kalau sudah S2 kenapa harus mabuk-mabuk, S2 itu kenapa harus rebut-ribut kan, 
ya seperti itu jadi beta mengikuti seperti itu 

T2: 

Kalau beta sih berusaha untuk keep track gitu lho kak, jadi selama ini kan, dulu waktu S1 
sempat terlambat to, cara beta untuk ini sih, kalau terlambat lulus kan mempengaruhi 
fakultas juga kan kak, jadi beta selama ini berusaha kuliah di MM ini sesuai waktunya itu 
lho kak, sesuai sampai batas waktu normalnya itu kak, jadi kalo seandainya wajarnya 
orang kuliah satu setengah tahun ya beta berusaha untuk secepat itu gitu, salah satu 
caranya 

Berusaha tamat tepat waktu KS 

 
Karena itu nantinya kan beta pikir itu mempengaruhi apa, kalo akreditasi dan bla bla bla 
kalau mau diulang lagi akreditasi to kak, supaya beta ndak jadi ini lho kak, jadi beta 
berusaha untuk seperti ininya aja sih, jalur normalnya 

 
Dan pasti kalau keseharian cara pikir cara ngomong kan sudah berbeda to kak, waktu 
diskusi dengan orang pun cara kita atau kita cewek-cewek kan gossiping gitu kan, bukan 
cara gossip kayak anak-anak yang beberapa tahun lalu kak, pasti udah beda lagi 

Menyesuaikan perilaku IMFL 
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 Skarang su mulai rajin baca kompas, mulai nonton berita, kalo dulu kan nggak. itu saja 
kak. 

 

 
Hasil wawancara dengan Sdra. Santos (Mahasiswa MM – Bukan Asal Salatiga – Alumni S1 Manajemen FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Senin, 25 Maret 2013 
Waktu: 11:16 -11:56 WIB 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Santos: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Dulu pertimbangan -pertimbangan apa saja yang membuat bro memilih untuk 
kuliah di FEB UKSW?    

T: Dulu sebetulnya pertimbangannya lebih pada kondisi keluarga sih kak.  

Mempertimbangkan orang tua 

 

 
Jadi kebetulan orang tua kan ndak di Salatiga, dan di Salatiga itu ada ibu dari bapak. 
Nah usia sudah lanjut dan butuh yang bisa paling nggak satu bulan sekali dan seminggu 
sekali untuk ngantar ke dokter dan terapi.  

 

 

Sedangkan saudara-saudara lain kayak sepupu itu kan udah pada kerja dan mulai apa 
namanya, hidup masing-masing dan selain itu juga pertimbangan bahwa dari beberapa 
informasi-informasi dari teman orang tua, dari alumni-alumni juga dari beberapa orang 
kalo FEB ini nggak kalah bersaing dengan universitas-universitas besar di Jakarta 
karena dulu pengennya di Jakarta kan, kuliah di Jakarta, jadinya di Atma waktu, di 
Atmajaya. 

Mengevaluasi kondisi dan alternatif   

 Jadi dengan dua pertimbangan itu akhirnya milihnya disini, dan memang pada faktanya 
memang bagus.  

Mengonfirmasi  

    
P: Jadi pertama itu bro impiannya mau di Atma?    

T: Iya, SMA kelas 3 pertengahan udah (susun?) pertama di Atma, dan UKSW jadi 
pertimbangan yang kedua 

Menetapkan alternatif-alternatif  

    
P: Jadi tahu UKSW ini dari orang tua?    

T: Saya SMP SMA kan sudah di Salatiga, cuman baru tahu istilahnya informasi-informasi 
tentang FEB ini kan baru kelas 3 awal.  Mengumpulkan informasi 

 

 Saya memang cek-cek juga cari-cari informasi segala macam dan memang dari data 
waktu itu, cukup bagus 
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P: 
Setelah menjadi mahasiswa disini dari S1 hingga S2, penilaian bro secara umum 
terhadap fakultas ini bagaimana? Dari proses belajar mengajarnya, kualitas dosen, 
hingga fasilitas yang tersedia 

  

T:  
Jadi dari ini ya proses belajar mengajarnya, memang kalo mau dibandingin aku sudah 
mulai merasa sejak dari SMA memang kan, SMA juga di SMA Lab itu kan yayasannya 
masih Satya Wacana juga. 

Kedekatan guru dan murid 

 

 

Nah nggak jauh berbeda ketika SMA dan S1, jadi keadaan yang ada itu adalah waktu 
masih guru dan siswa maksudnya nggak jaraknya jauh, tapi tetap kan belajar 
menghormati dan menghargai guru, dan ada kedekatan-kedekatan yang bisa membuat 
kita merasa bahwa guru itu sebagai teman, teman belajar.  

 

 Dan itu juga terjadi waktu di S1.    

 Suasana belajarnya karena terpengaruh Salatiga yang sejuk, enak jadi kita belajarnya 
juga nyaman.  

Lingkungan nyaman  

 

Dosen-dosennya juga cara mengajarnya, memang nggak semua sih nggak semuanya, 
sistematis tapi ada memang beberapa dosen yang masih kayak, cari kasihnya kayak 
cara lama jadi cuman belajar teori belajar teori, monoton, tapi ada juga beberapa dosen-
dosen yang lebih kepada cara praktis.  

Keseimbangan teori dan praktik  

 

 

Jadi teori trus kemudian prakteknya gimana, dan pernah dikasi contoh studi kasus 
misalkan, atau nggak teori kita harus mbikin apa namanya, misalkan disuruh teori (…) 
kita mbikin dikasih tugas yang memecahkan itu jadi betul-betul kita yang problem solving 
langsung.   

 

 Nah tapi nggak semua dosen seperti itu.   

 
Jadi itu yang pertama, kalau untuk kualitas dosennya, yang saya banggain itu yang 
pertama adalah untuk manajemen terutama hampir semuanya kan alumni dari Ekonomi 
juga, dari tahun-tahun sebelumnya. 

Kebanggaan dosen pada fakultas 

 

 Sehingga, nggak cuma mengajarkan ilmu pendidikannya aja tapi secara nggak langsung 
mereka memberikan apa ya nilai bahwa kebanggaan terhadap fakultas ini. 

 

 Jadi ketika kita kuliah disini kita mendapatkan ilmu yang apa namanya yang baik dari 
mereka dan juga ditambahkan dengan kebanggaan terhadap fakultas.  

 

 

Nah dua hal itu yang membuat saya merasa bahwa dosen ini nggak cuma sekedar, 
karena kadang gini misalnya karyawan, karyawan cuma sekedar kerja kerja kerja kan? 
Tapi kalau saya melihat kalau dosen yang ada disini itu mereka bisa mengajar dengan 
kebanggaan khusus jadi maksudnya, apa istilahnya, sense of belonging-nya itu tinggi 
sehingga apa yah, ngajarnya total banget. 

Totalitas dosen  
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Kalau fasilitas memang kalau melihat di FEBnya sendiri bagus, kayak misalkan waktu S1 
waktu masih di gedung lama, kalau kita keluar lift fasilitasnya okelah, kalau untuk 
misalkan fasilitas pengajaran kan pindah-pindah gedung, pindah-pindah tempat dan kita 
juga nggak bisa maksain oh ini kursinya harus bagus karena itu dipakai sama semua 
fakultas, kadang ada yang masih bagus, kadang ada yang udah apa namanya, rusak 
sebelah, tapi overall untuk Ekonomi bagus sih.  

Fasilitas bagus  

    

P: Nah menurut bro sendi ri, apa keunikan dari FEB yang tidak dimiliki oleh 
universitas-universitas lain yang bro ketahui?    

T: 

Kalau saya melihat sih, misalnya gini kalau kita bandingkan dengan Prasetiya Mulya 
Jakarta, atau misalkan dengan Binus, karena kebetulan ada teman yang kuliah di Binus 
dan dia sempat cerita juga  bahwa kalau dosen itu bikin (falsafah?) bisnis kalau memang 
dia serius itu akan didanai, dan itu akan dinilai juga dalam prakteknya.   

Dosen seperti orang tua 
 

HYD 

 

Keunikan, itu kan istilah masih semacam umum gitu jadi hampir semua fakultas ekonomi 
menerapkan itu disana, tapi saya ngelihat keunikan yang ada disini terlepas dari sistem 
pengajaran ya karena memang prosesnya sama ndak usah dibandingin, adalah kayak 
saya bilang tadi karakter dosen.  

 

Dosen itu, buat saya pribadi nggak, kayak gini misalkan okelah kalau ada yang bilang 
dosen seperti teman, seperti sahabat, tapi kalo saya ngelihat, berhubung juga orang tua 
saya jauh di Jakarta, saya melihat bahwa dan terutama di S2 ini saya baru ngerasain 
bahwa dosen-dosen itu bertindak dalam dua sisi, yang pertama sebagai dosen dan 
kedua sebagai dalam tanda kutip orang tua yang istilahnya nggak cuma ngajarin tentang 
ilmu pendidikan-pendidikan tapi juga ngasih istilahnya kedepan itu mau ngapain, lulus itu 
sebagai apa.  

 Jadi juga ngasih pandangan istilahnya, ya kita tahu banyak orang ngambil fakultas 
ekonomi ya, adalah di kota apa aja 

Mendapat pandangan hidup HYD 
 

Contohnya ketika kita lulus kan bandingan 1 berbanding sekian ribu orang, dan ketika 
kita dibanding dengan sekian ribu orang itu, keunikan kita sebagai mahasiswa apa, agar 
perusahaan mau menerima kita dan sebagai karyawan yang mempunyai keunikan 
tersendiri. Itu yang diajarkan di Ekonomi, terutama saya dapatnya lebih mendalamnya di 
S2 ini.   

    

P: Jadi selain ilmu -ilmunya, dosen juga memberikan atau membagi pengalaman dan 
pandangan-pandangan hidup kedepannya ya?   

T: Iya, dan kalau buat saya pribadi kayaknya nggak disengaja gitu. natural, jadi betul-betul Mendapat pandangan hidup  HYD 
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dia bertindak sebagai dalam tanda kutip orang tua begitu kan 

 
Contohnya kayak Prof JOI gitu kan, Prof JOI itu kadang dalam kuliah-kuliah selalu bilang 
kayak gini, ketika kita lulus dari MM, apa yang membedakan kita dengan mahasiswa MM 
yang lain yang udah lulus, kapabilitas apa yang sehingga orang mau melihat kita. 

 
Jadi saya pikir ini kok kayak orang tua saya, buat saya pribadi yah kayak orang tua saya, 
sehingga kalau orang melihat kita ada hal apa yang menarik di diri kita, itu keunikan yang 
saya nggak pernah dengar dari teman-teman saya yang kuliah di universitas lain.   

    
P: Apa yang paling bro banggakan dari fakultas Ekonomi ini?    

T: 

Kekeluargaannya. Jadi contohnya aja kayak MM, setiap angkatan kan beda-beda, 
angkatan saya 11 orang, angkatan 26 sebelas orang, 25 kalo nggak salah 28-an atau 30 
saya lupa, kemudian yang sebelumnya kan beda-beda tapi, dengan keberagaman 
jumlah angkatan itu yang ada adalah bisa saling akrab.  

Kekeluargaan HYD 

 
Itu yang pertama,, trus yang kedua tadi setelah ujian proposal tadi, siapapun kita 
angkatan manapun kita tanpa disengaja kita bisa konek, entah kita membicarakan 
matakuliahnya, tentang mungkin bicarain asal darimana, latar belakang segala macam,  Keakraban mahasiswa dosen HYD 

 
Dan juga hal yang sama dengan dosen, kalo ketemu dosen ya tadi kayak ketemu orang 
tua nggak memandang kita mahasiswa, mahasiswa doang gitu, tapi betul-betul seperti 
orang tua. 

 Kayak contohnya waktu saya S1, besoknya mau ujian skripsi malamnya di-sms gimana 
persiapannya apanya yang masih kurang, saya percaya kamu pasti bisa bla bla bla.  

Kepedulian dosen HYD 

 

Saya merasa oh ini seperti orang tua asli, itu yang saya rasa nggak ada dimana-mana 
karena kayak yang saya bilang tadi, tentang itu adik saya yang kuliah di Jakarta atau 
teman-teman saya manapun yang kuliah di universitas lain, mereka jarang cerita hal itu 
gitu, dan saya nggak pernah denger itu 

Membanding relasi mahasiswa-
dosen dengan universitas lain SIKON 

    

P: Dalam pergaulan sehari -hari, pernah nggak dengar komentar -komentar buruk dari 
orang lain tentang fakultas ini?    

T: Ada, selalu ada.   

 

Contohnya ada yang bilang misalnya dari segi, karen ekonomi sering bikin jadi acara-
acara kayak seminar dengan pembicara yang boleh kita katakan kelasnya nasional 
bahkan internasional, jadi ada yang ngomong fakultas isinya cuman apa sih kayak 
semacam, apa sih kayak cari popularitas, itu satu. 

Cari popularitas  

 Kadang-kadang juga membanding-bandingin, misalnya FEB satya dengan universitas 
lain, wah kalah begini begini, itunya kan cuman ngajar doang nggak ngasih visi ke 

Tak bervisi  
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depan, itu sih ada.  
    

P: Ketika bro dengar hal -hal seperti itu, gimana perasaannya ketika mendengar hal 
begitu?    

T:  

Waktu dengar itu sih kadang memang ada rasa nggak percaya gitu kan, entah apa benar 
gitu, tapi apa namanya, saya lebih cenderung ketika mendengar sesuatu yang negative 
kadang-kadang, saya keep dan istilahnya itu sambil waktu berjalan, saya juga melihat 
apa ya benar gitu. Bersikap objektif  

 

 Apa benar yang dikatakan orang itu atas penilaian ekonomi, FEBnya betul gitu apa 
nggak gitu 

 

 Dan kalaupun misalkan itu betul, sampai hari ini kadang hanya sekian persen saja jadi 
misalkan dari 100% cuma sekitar 10-20% Tidak terbukti 

 

 Itu bisa ditapis dengan pencapaian-pencapaian ekonomi sendiri  
    

P: Ketika mendengar hal seperti, respon pertama bro ketika mendengar itu apa?    

T:  
Saya itu biasanya minta bukti, misalnya dia bilang tentang A, oh gitu ya trus kenapa sih 
bisa bilang gitu, buktinya apa? Kalo misalkan dari bukti itu kesannya dia cuma mengada-
ada itu sudah bisa dilihat. Meminta bukti 

 

 
Jadi kalo misalkan omongannya memang agak-agak, dan harus di-counter balik ya saya 
kadang kasih argument balik, tapi kadang sampai hari ini ya cuma sekedar omongan aja, 
ndak sampe yang terlalu parah gitu, nggak-nggak pernah.  

 

    

P: Kalau komentar -komentar positif seperti pujian atau kekaguman orang terhadap 
fakultas ini pernah dengar nggak?    

T: Ada. 

Bangga karena fasilitas 

 

 
Banyak sih yang dengar, contohnya kayak gedung gitu kan, asik ya S2-nya AC, kursinya 
empuk segala macem, trus ada makan, kayak kemarin kita baru masuk kuliah pertama 
kita dijamu makan gitu kan,  

 

 Banyaklah yang ngomong-ngomong gitu dan itu menjadi suatu nilai positif juga sih, 
kebanggaan saya pribadi juga dengan sebagai salah satu orang yang ada di FEB ini.  

 

    

P: Pernah nggak cerita -cerita kepada orang lain tentang pengalaman -pengalaman 
selama di FEB ini?   

T: Ada. Sharing KS 
 Kebetulan, nah seperti saya bilang tadi, Ekonomi ini kan untuk S2-nya yang saya rasa, 
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ini kan baru masuk bulan ketiga kuliah, tapi yang saya rasakan saya udah dapat kayak 
kuliah udah setahun.   

 

Jadi apa input-input positif itu (…), nah hal-hal itu seringkali kadang saya ceritakan ke 
orang atau misalkan gini ada yang cerita sharing segala macem, kemudian minta saran 
atau jalan keluar, mereka tanya kok bisa gitu jawabannya, ya saya dapat ini dalam 
proses S2 di Ekonomi, trus dia bilang oh bagus ya sekolahnya, kadang seringkali dalam 
hal-hal kayak gitu.  

 Sharing, trus atau kalau nggak teman-teman yang nyari S2 ya saya tawarkan MM bagus,  Merekomendasi MM pada teman KS 
 Ada rekomendasi juga tapi itu belum begitu banyak.  
    

P: Bagaimana cara menerapkan pengetahuan yang didapat selama S1 dan S2 ini 
dalam kehidupan sehari-hari?    

T: 

Sekarang ini sih yang lagi jalan, kebetulan ada beberapa semacam mentor informal gitu 
kan jadi ada anak teman-teman yang di fakultas ekonomi juga yang angkatan 2010 atau 
berapa saya lupa, ada juga yang dari luar Ekonomi yang kadang minta saran atau dia 
bingung pemilihan jalur setelah lulus mau ngapain.  Membagi pengetahuan KS 

 

Cara-cara atau matakuliah-matakuliah yang membantu ke arah sana kadang kayak 
matakuliah SDM, Marketing dari Prof JOI itu yang saya bagikan tapi dalam bentuk 
aplikatif kepada mereka, karena kalau kita bilang secara teori juga mereka pasti nggak 
ngerti kan. 

 Kan prof JOI pernah cerita mengenai distinctive capability, nah itu gimana caranya 
supaya mengubah bahasanya lebih aplikatif saya kasi ke mereka.  Menyesuaikan 

 
KS 

 Jadi dari mereka, oh ternyata kayak gitu ya aku nggak pernah tahu, jadi mereka juga 
merasa terbantu dengan hal-hal kayak gitu.  

 
Trus sekarang ini juga kebetulan lagi dalam bidang usaha distribusi produk, jadi ketika 
distribusi menawarkan juga memakai apa namanya ilmu yang diajarin kayak Prof JOI, 
atau kayak SDM bu Lieli misalkan, itu dipakainya disitu.  

Mengaplikasikan KS 

    

P: Dari S1 sampai S2, dari sekian banyak matakuliah yang didapat ini punya 
matakuliah favorit ndak?    

T: 
Untuk S1 saya senang sama matakuliah kepemimpinan, dulu yang ngajar mas Seno, 
trus Kewirausahaannya bu Komala, trus ini, saya lupa matakuliahnya apa tapi kalo nggak 
salah Sistem Pengendalian Manajemen kalo nggak salah, yang ngajar pak Harijono 

  

 Trus untuk S2-nya, kita kan baru dapat 4 matakuliah, sementara yang betul-betul buat 
saya ngeklik di hati itu baru Marketing Prof JOI, sama Teori Organisasi 
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P: Kalau dosen favorit, dosen yang paling dikagumi?    
T: Sementara ini baru Prof JOI. 

Kemenyatuan dosen dengan ilmu  

 Nah ini juga yang saya terapkan, saya baru belajar juga dari Prof JOI bahwa, kebetulan 
dia kan ngajarnya Marketing 

 

Buat saya dia nggak mengajarkan Marketing secara teoritis, tetapi kehidupannya itu, jadi 
gimana ya, bahwa kalo ibarat pake kata-katanya pembalap Ayrton Senna kan dia bilang 
Driving is My blood gitu kan, nah kalo saya bilang Marketing itu ya darahnya Prof JOI jadi 
ketika dia, di kehidupannya dia, tingkah lakunya dia, tutur katanya dia itu udah semacam 
marketing yang hidup.  

 

Jadi saya juga pengen belajar bahwa menghidupin marketing itu, karena pernah waktu 
saya masih S1, ada dosen yang ngajar marketing juga tapi cuma sekedar teoritis gitu, 
cuma teori teori teori aja, kesannya ya cuma kayak kita  belajar 1 tambah 1 ya 2, tapi 
kalo prof JOI ini kesannya bahwa marketing itu jadi hidup dan nyatu banget.  Terinspirasi 

 
PK 

 Itu sangat bisa digunakan dalam semua aspek kehidupan dan saya juga sangat 
termotivasi seandainya kalo saya seperti itu juga akan sangat bagus banget.  

 Menurut saya prof JOI adalah salah satu dosen yang harus dikagumi, jadi inspirator 
banget. 

    
P: Ada kebanggaan bisa diajar sama beliau?    
T:  Sangat bangga.  Bangga   
    

P: Pada saat mengikuti perkuliahan dengan beliau apa tindakan -tindakan spesifik 
yang secara sadar atau tidak sadar itu sering dilakukan?    

T:  Duduk paling depan itu pasti.  

Menetapkan tempat duduk PK 

 

Karena, ya saya nggak tahu sih, dan bukan berarti juga trus men-discriminate atau apa 
lah tapi, ketika saya duduk paling depan, otomatis dekat secara jarak dekat kan? 
jaraknya cuma beda 1 kursi 1 meja, dan itu istilah secara transfer emosionalnya dia 
langsung dapet.  

 

Ada aja teman-teman yang duduk di belakang, jauh di belakang dan, saya nggak tau sih 
dengan mereka, tapi buat saya ketika duduk saya dekat, transfer secara emosionalnya 
itu dapet, trus pelajaran jadi mudah diserap, kemudian saya bisa lihat itu tadi yang saya 
bilang bahwa ya katakanlah dari cara pandangnya beliau, bahwa marketing itu adalah 
kehidupan. 

 Itu yang pertama, kemudian misalkan saya dapat artikel atau dapat baca suatu majalah, Meminta pendapat dosen  PK 
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saya pengen tahu pandangan dari beliau itu apa.   
 
 

 

Karena artikel itu kan berdasarkan pandangan penulis, saya pengen tahu pandangan 
dari prof JOI yang secara professor marketing yang punya diferensiasi dari pengajar-
pengajar yang lain itu saya pengen tahu pendapat beliau apa dan cara beliau mengajar 
itu yang saya senang. 

 

Karena dari cara orang menjawab itu yang terlihat sistematika cara berpikir, sistematika 
pengaturan kata-kata,dan satu hal yang saya tangkap berkenaan dengan hal ini bahwa 
kalau misalnya kita ditanya 1 tambah 1 berapa, prof JOI nggak langsung menjawabnya 
dua, tapi dia memberikan suatu kerangka pikir yang sangat logic banget dan itu 
membantu saya pribadi untuk membenahi juga hal-hal yang dalam proses pembelajaran 
mungkin yang kurang atau apa, dan itu juga saya terapkan dalam misalkan keluarga, 
dalam kehidupan saya pribadi dan itu sangat ampuh banget.  

Mencontoh dosen PK 

 Makanya buat saya dia professor yang menjadi favorit banget    
    

P: Kalau selain prof JOI ada?    
T:  Ada, ada dua, prof Supramono sama pak Harijono.    

 Saya senang sama istilahnya, kalau dia ngajar di kelas istilahnya rasa keingintahuan 
saya itu kayak dipacu gitu ya 

Pengajaran yang aktraktif 

 

 
Jadi kayak dia bisa memancing rasa keingintahuan dan, saya dulu yang nggak pernah 
baca koran, sekarang dari seminggu paling bolongnya cuma 1 dua hari, bolongnya untuk 
baca koran, itu dari prof Mon. 

 

 
Kalau dari pak Harijono, cara dia ngajar dan bimbing itu ndak-ndak yang langsung ngasih 
ini misalnya gini, tapi dia satu persatu jadi kalau misalnya kita masih nggak ngerti, nanti 
diulangin lagi ulangin lagi, kalau udah bisa belajar lagi lanjut 

Pengajaran yang sistematis  

    

P: Pernahkah ikut kegiatan -kegiatan ilmiah di luar kelas seperti seminar, lomba karya 
ilmiah, studi tur selama S1 dan S2 ini?    

T: 

Pernah sih satu, dulu kebetulan kan juga gabung di lembaga kemahasiswaan jadi 
banyak ngikutin, ya jadi panitia-panitia seminar, ketua seminar juga pernah, trus juga 
terlibat di karya ilmiah, bareng kelompok waktu itu sama teman-teman, itu yang ngadain 
SMU kalau nggak salah, sifatnya nasional. 

  

 Sementara dua itu aja.    
    

P:  Studi tur?    
T: Studi tur pernah sekali, waktu itu ke pabrik YouC1000, trus sama kita belajar industry   
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kreatifnya, waktu itu datang ke Bukan Empat Mata.  
    

P: Apa yang paling berkesan dari pengalaman -pengalaman itu?    

T:  Pastinya, saya ngelihat setiap kegiatan yang dirancang sama fakultas Ekonomi, itu 
nggak pernah jauh dari apa yang kita belajar di kelas.  

Keseimbangan teori dan praktek 

 

 Misalkan kayak waktu itu, seminar-seminar.  

 

Otomatis seminar itu kita penerapan dari ilmu SDM kan kita ngatur orang, kan istilahnya, 
itu pernah kita jadi ketua panitia kan, jadi ketua panitia pasti ngaturnya seksi ini gimana, 
kalau ada panitia bermasalah dalam hal apa gimana ngaturnya, dan gimana kita 
memasarkan seminar itu, biar istilahnya kalau bisa targetnya kena bahkan lebih dan 
pastinya, apa namanya kegiatan-kegiatan itu juga disupport banget sama dosen-dosen 
karena, ada dosen siapa saya lupa itu pernah bilang bahwa belajarlah jangan cuma di 
kelas, belajar juga di kegiatan-kegiatan lain tapi yang di kelas diterapkan.   

 

    

P: 

Pada waktu menjadi ketua panitia, dorongan untuk bekerja keras itu timbul oleh 
karena kebanggaan terhadap fakultas ini dalam artian karena bangga tidak mau 
acaranya jelek, ataukah hanya karena memang ketua jadi harus benar-benar 
tanggung jawab?  

  

T:  Awalnya sih cuman karena poin gitu kan, karena poin itu kan wajib.   
Motif mengejar poin 

 

 Awalnya sih gitu, awal-awal 2007 waktu itu, awalnya cuma karena ah ada poin kan 
minimal sekian, dan pribadi juga senang berorganisasi.  

 

 

Tapi lama-kelamaan semenjak gabung di waktu itu di KSM dan, di KSM itu sendiri 
mereka menekankan bahwa Ekonomi ini luar biasa, Ekonomi ini bagus, Ekonomi ini beda 
dari yang lain, dari situ saya mikir apa yang beda apa yang bagusnya dan mulai mencari 
tahu dan oh iya emang beda ya sehingga waktu itu jadi ketua panitia, goal udah beda 
bukan untuk sekedar poin, bukan karena apa namanya bukan sekedar tanggung jawab, 
tapi karena dengan seminar itu kalo seminar ini sukses dan berhasil, paling tidak nama 
Ekonomi ini terangkat dan artinya sebagai panitia dan salah satu yang mengerjakan juga 
ikut bangga, istilahnya jadi kontribusi kecil lah 

Berusaha agar seminar berhasil KILK 

 
Karena waktu itu juga saya mikirnya, IP kan nggak begitu tinggi gitu kan, nggak begitu 
bagus-bagus amat IP jadi biar salah satu buat ngebanggain walau IP saya nggak tinggi-
tinggi banget, buat ngebanggain fakultas ya lewat seminarlah gitu.  

    
P:  Kalau kegiatan olahraga seperti basket, sepakbola gitu pernah ikut juga nggak?    
T: Nggak, nggak pernah.   
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P:  Menurut bro, apa keunggulan yang dimiliki oleh Fakultas ini dibandingkan fakultas -
fakultas lain yang ada di lingkungan UKSW?   

T:  

Dari saya semenjak masuk pertama kali 2007, itu saya ngelihatnya bahwa Ekonomi 
punya visi, visi yang ya kalo mau ditanya semua pasti punya visi masing-masing, tapi 
visinya ini kayak, saya nggak bisa misalnya mendeskripsikan dengan kata-kata yang 
jelas, tetapi visinya itu beda dari yang lain 

Kapabilitas mewujudkan visi HYD 

 

Contohnya aja kalo misalkan fakultas hukum, saya dulu tahunya kan Ekonomi duluan 
baru hukum muncul, nyatanya kan berbarengan di tahun yang sama, ya ini nggak 
diskriminasi ya cuman, dilihat dari hasil kerjanya aja kita udah punya dari D3 sampai S3, 
jumlah professor juga ada cukup banyak, bukan cukup banyak sih, emang banyak kalo 
mau dibandingkan dengan fakultas lain 

 

Kemudian kelihatan dari apa namanya, kayak kualitas mahasiswanya gitu kan, kayak 
menunjukkan kalo betul-betul mereka mau kuliah gitu, bukan sekedar nongkrong pake 
sandal jepit, nah saya juga pernah merhatiin hukum itu sampai sekarang masih S1, dan 
kalo nggak salah baru tahun lalu atau dua tahun lalu apa satu setengah tahun lalu 
akreditasinya baru naik kan, sedangkan kalo kita kan sudah A A A, dan yang terakhir IE 
akreditasinya juga A,yang lain saya lupa gitu, Akuntansi juga udah naik jadi A 

Cara berpakaian mahasiswa dan 
akreditasi HYD 

 Kemudian dari fakultas-fakultas lain juga, memang dari segi acara-acaranya lebih 
berbobot, kemudian cara pengajarannya juga beda gitu 

Acara dan pengajaran berbobot HYD 

    

P: Dalam berinteraksi dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana cara bro 
mengekspresikan kebanggaan bro terhadap fakultas Ekonomi ini?    

T:  

Misalkan kita sedang bicara tentang apa gitu kan, misalkan topik A gitu, nah kalo 
misalnya ngomong oh gua bangga banget sama Ekonomi, seakan-akan nyombong 
banget gitu kan, tapi kadang-kadang selesai bahas itu, topik A itu saya cara menanggapi 
perbincangan adalah dengan cara apa yang saya dapat di Ekonomi, atau yang dosen-
dosen sudah tanamkan dalam matakuliah-matakuliah, cara sistematis berpikir, cara 
menanggapi sebuah masalah nah itu yang saya pakai 

Sharing pengetahuan IMFL 

 Saya lupa kapan atau dimana, ada orang yang bilang jawabannya oke yah, trus saya 
bilang oh Ekonomi dong 

Mengakui identitas IMFL 

 

Atau kadangkala juga dari cara presentasi, misalnya kalo saya perhatikan, ya kelihatan 
sih emang betul-betul kelihatan misalkan ada lima orang jejer gitu kan, mahasiswa 
UKSW jejer, bisa saya katakana oh ini mahasiswa Ekonomi, ini bukan ini bukan ini 
bukan, jadi dari segi cara menampilkan dirinya juga gitu kan, menampilkan diri di depan 

Menjaga sikap IMFL 
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umum bahwa masa anak Ekonomi ucel-ucelan, maksudnya pakaiannya juga ucel-ucelan 
gitu, ya itu jadi bentuk kebanggaan juga. 

 Misalkan kalo dari cara presentasi yang yakin dan betul-betul apa sih istilahnya, biasanya 
kata orang mantep,dan orang pasti ngira ini Ekonomi, kamu Ekonomi ya, iya Ekonomi. 

 Jadi dari cara-cara bersikap aja.  
    

P: Bro punya ndak pernak -pernik tentang FEB misalnya kaos angkatan, stiker, atau 
lain-lain?    

T: 
Yang masih dari 2007 sampai sekarang nempel itu kaca belakang mobil, stiker FE yang 
lama, belum yang baru sih yang FEB, jadi dulu dapat dari salah satu dosen, saya tempel 
dan belum saya lepas sampai sekarang Pajang stiker KS 

 Sedangkan stiker-stiker lain yang di kaca itu udah saya lepasin 

 Kaos, yang masih ada itu, kaos ekonomi karena waktu itu angkatan saya nggak bikin 
kaos, untuk angkatan S1-nya, nggak bikin kaos. Jaket 

 

 Ya paling jaket KSM, kan ada jelas dibelakangnya fakultas Ekonomi  
    

P: Arti Fakultas Ekonomika dan Bisnis bagi bro itu seperti apa?    
T: FEB itu sih kayak rumah kedua. 

Rumah kedua 

 

 
Kalau selain bicara gedungnya, FEB itu rumah kedua karena basically di keluarga saya 
selalu diajarkan untuk belajar baik secara formal dan informal misalkan baca buku atau 
hal lainnya atau dalam pembicaraan dengan orang tua atau saudara. 

 

 
Kalau misalkan saya lagi pulang ke Jakarta, pasti sharing sama saudara adek saya 
kakak saya ngobrol gimana kabar, kerjaan bagaimana dan itu pasti kita nyerap suatu 
pelajaran baru dari masing-masing.  

 

 Nah itu hal yang terjadi juga dengan FEB jadi ketika saya masuk ke gedung ini entah 
untuk kuliah atau ketemu dosen saya akan merasa kayak rumah kedua/ 

 

 
Dan ketika ketemu dosennya, pasti menyerap sesuatu yang dia berikan, baik itu, 
sehingga disini ketika di kampus saya ngerasa kayak nggak hanya kuliah, tapi antara 
pelajaran hidup dan pelajaran ilmu menjadi satu, sepaketlah kasarnya. 

Dosen sebagai orang tua HYD 
 

Dari contohnya pak Harijono, dia bilang, dulu ngajar tentang apa saya lupa, dia kasi 
contohnya, atau hal yang sama misalkan kalau pedekate sama cewek atau sama pas 
orang yang kita suka dan saya melihat bahwa ilmu semua dan materi yang ada di 
Ekonomi, berkaitan erat dengan kehidupan sehingga saya ngerasa bahwa ini betul-betul 
kayak rumah kedua.  

 Dosen-dosen, mahasiswa, teman-teman ataupun staf baik staf administrasi maupun 
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yang non administrasi, saya ngelihat mereka kayak keluarga juga, ya ada yang keluarga 
inti, ada yang kayak sepupu atau om tante. 

 Saya disini jarang manggil pak, jadi saya manggil mas atau mbak.  

Kedekatan dengan dosen HYD 
 

Saya sering manggilnya, kalau misalnya dia umurnya udah jauh kayak bu Komala yang 
saya panggil bu, karena kan beda umurnya jauh sekali, tapi kalo misalkan pak Harijono 
juga saya manggilnya  kadang-kadang Koh, Koh Harijono, dan beliau nggak 
mempermasalahkan itu, mungkin mereka senang juga karena masih dianggap muda 

 
Hasil Focus Group Discussion dengan Fungsionaris Kelompok Studi Manajemen FEB 
Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2013 
Waktu  : 18:25 – 19:07 WIB 
 
Joseph  : Pewawancara (P) 
Jaya  : Terwawancara 1 (T1) 
Ramos  : Terwawancara 2 (T2) 
Ruri  : Terwawancara 3 (T3) 
Yosafat : Terwawancara 4 (T4) 
Faleria  : Terwawancara 5 (T5) 
Julia  : Terwawancara 6 (T6) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Menurut teman -teman, apa keunikan yang dimiliki FEB UKSW jika dibandingkan 
dengan perguruan tinggi-perguruan tinggi lain?    

T2: Yang unik dari FEB itu kredit keaktifan, kredit keaktifan mahasiswa.  

Kredit keaktifan HYD 

 
Jad disini, sepengetahuan aku cuma FEB UKSW yang ngadaian kredit keaktifan jadi 
supaya mahasiswanya tuh benar-benar mau berorganisasi, mau belajar berorganisasi, 
jadi keluar dengan soft skill yang sama 

 
Jadi kan disitu kan kalo misalnya mau skripsi gitu harus poinnya seribu, itu untuk 
mendapatkan poin seribu dia harus ikut poin seminar dan lain-lain jadi disitu emang 
benar-benar kualitasnya disamaratakan.  

 Jadi mahasiswa mau mencoba, jadi mengerti untuk lebih gampang di dunia kerjanya, gitu 
sih menurut saya.  

    
P: Apakah setahu bro, sistem ini juga diberlakukan di universitas lain?    
T2: Kemarin, UNIKA kan studi banding ke sini, studi banding ke LK Ekonomi.  Menjadi benchmark  HYD 
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Trus kita menjelaskan sistem kita seperti ini, trus UNIKA rencananya kemarin mau 
mengambil, mau meng-copy sistem yang ada di UKSW, tapi ndak tahu sampai sekarang 
dah di-copy apa belum.  

    
T1: Kalau dari saya mungkin keunikannya itu, hubungan antara dosen dan mahasiswa.  

Keakraban dosen mahasiswa HYD  Kalau di universitas lain saya kurang tahu, tapi kalau di UKSW ini hubungannya itu kayak 
deketlah, kayak teman sendiri, juga kayak teman sendiri gitu.  

 Lebih enak lah, jadi nggak canggung.  
    

P: Apa yang teman -teman paling banggakan dari fakultas Ekonomika dan Bisnis ini?    
T6:  Yang paling dibanggakan jelas soal Akreditasi.  

Akreditasi HYD  

S1, S2, S3 semua akreditasinya A dari Manajemen, itu sungguh membanggakan buat 
kita, apalagi kita kadang orang memandang sebelah mata, mana toh Salatiga? Banyak 
orang yang nggak tahu dimana Salatiga, tapi ternyata di Salatiga, di salah satu kota yang 
kecil itu ada perguruan tinggi swasta yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi-
perguruan tinggi lainnya.  

 Kemudian ada juga sempat dosen saya bilang Universitas Diponegoro aja S2-nya belum 
A akreditasinya, USKW udah A itu sudah suatu kebanggaan buat kita.  

    
P: Sekarang per angkatan. Mas Jaya angkatan berapa?    
T1: 2010   

    
P: Apa hal yang paling dibanggakan dari angkatan 2010?    
T1: Kalau dari 2010 apa yah, kekompakannya sih lumayan 

Hubungan Pertemanan HYD  Kalau prestasi mungkin, kambing cup 2010 belum pernah, mungkin hubungan 
pertemanannya aja  

 Biasanya kalau di kafe itu ngumpulnya jadi satu 2010 biasanya, sering gitu.  
    

P: Kalau bro Ramos?    
T2: 2011 

Kebersamaan HYD 
 Pertama, 2011 itu kebersamaannya tinggi. 

 
Jadi angkatan 2011 itu sering malam-malam keluar sama satu angkatannya makan, trus 
kemarin juga pas kambing cup, kalo misal menang juga, A yang juara tiga kan, ayamnya 
dipotong trus dimasak rame-rama trus makan bareng-bareng, itu dapat kebersamaannya 

 Trus dari grup angkatan juga disitu, kita sering sharing-sharing, atau kalo misalnya ada Saling peduli  HYD 
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masalah trus share di grup angkatan trus banyak komen komen komen, jadi benar-benar 
care satu sama lain lah 

 Trus kalo prestasinya juga kemarin di PESAKOM itu kan, biasa per angkatan ada tampil-
tampil tampil gitu, biasa yang menang angkatan 2011 Juara PESAKOM HYD. 

SIKON 
 Aku juga masuk dalam talent di 2011 jadi nari India itu kemarin, trus tahun kemarin juga 

EFN juga menang.  
    

P: Kalau mas Ruri bagaimana?    
T3: Kalau saya sama angkatan 2010 tadi yah.  

Keakraban HYD 
 

Yang ini, kekompakkan itu yah, jadi menurut saya di angkatan saya hubungan satu sama 
lain itu lumayan deket lah, lumayan erat dan nggak ada gap-gap di setiap ini walaupun 
kita satu angkatan gitu, nggak tahu di angkatan lain mungkin ada gap, tapi di angkatan 
2010 itu nggak ada gap sama sekali.  

    

P: Ada nggak tokoh yang dikagumi di lingkungan FEB? Misalnya dosen gitu, ada 
nggak?   

T2: Kalau aku sih, ada dosen yang aku kagumi.  

Dosen baik  

 Dosen Man Op, Manajemen Operasi sama penganggaran, namanya Ci Hani 

 

Jadi apa yah, dia itu dosennya tidak hanya melihat hasil tapi dia benar-benar melihat 
proses, jadi di dalam proses, waktu itu kan juga saya datang telat gitu, biasanya 15 menit 
nggak boleh absen gitu, tapi saya datang boleh mengikuti kelas, tapi saya nggak boleh 
ngabsen, tapi saya berperan aktif gitu, jadi disitu juga nggak dimarahin malah bagus ya 
kamu masih punya keinginan masih punya motivasi untuk datang ke kelas. 

 Jadi, aku melihatnya dia ini dosennya benar-benar nggak cuma hasilnya bagus, tapi dia 
juga apa yah, trus dia menjelaskan materinya juga bagus. 

 Jadi kalo menurut aku sih dia dosen yang paling baik itu di FEB, trus nilainya juga baik. 
    

P: Bagaimana cara teman -teman mengekspresikan rasa bangga sebagai mahasiswa 
dari FEB UKSW?   

T2:  
Mungkin yang pertama, majang di Facebook gitu, majang di Facebook kuliah at Satya 
Wacana Christian University, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Manajemen, kan ada 
kebanggaan, 

Mencantumkan identitas FEB di 
sosial media KS 

 
Trus yang kedua, apa yah, ya menunjukkan kalo kuliah sebaik-baiknya disini, kuliah dan 
berorganisasi sebaik-baiknya, jadi orang luar ngelihat mahasiswa FEB UKSW ini benar-
benar berkualitas, jadi jangan sampai orang ngelihat saya bangga dengan UKSW tapi 

Kuliah dengan baik PK, KBM 
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saya nggak melakukan tugas saya disini, tugas saya disini kan belajar dan berorganisasi, 
itu keinginan saya memang.  

 Ya saya harus melakukan sebaik-baiknya agar mereka orang luar itu dapat melihat 
kebaikan juga disini, gitu.  

    
T3: Ya sama sih juga paling kebanggaan yang diekspresikan itu ya facebook itu 

Koleksi foto KS 
 Trus koleksi-koleksi foto sih ada juga sih, kemarin juga ada acara yang dari FEB juga, 

dan itu pasti menjadi suatu kebanggaan juga kan, ya sebatas itu sih  
    

T1:  Mengekspresikan kebanggaan? Ya itu merekomendasi dan tetap selalu membawa nama 
baik, ya intinya nggak menjelek-jelekan lah, Tidak menjelekkan KS 

 Menjaga perilaku dan itu saudara-saudara juga saya ajak, pernah dia itu penginnya ke 
PR tapi saya ajak ke FEB, dia udah terlanjur daftar PR gitu  

    
P: Dari teman -teman ada yang pernah ikut lomba karya ilmiah?    

T2:  
Kemarin rencananya, aku sama yang tadi baru pergi itu rencananya mau ikut, tapi 
karena banyak tugas dan jadwal yang benar-benar penuh, dari situ kita cancel padahal 
itu sudah mau disubsidi sama dosen, jadi kita nggak berkesempatan 

  

    
P: Kalau kegiatan olahraga?    

T2: Kita mungkin gara-gara terfokus, itu kan POM POM itu biasanya diadain sama di bawah 
SMF, yang bidang 2 yang humanistic skills. 

  

 

Kita juga disini KSM dibawah SMF di bidang 1 di professional skills jadi disitu, masing-
masing punya kegiatan sendiri jadi kita terfokus dalam kegiatan sendiri soalnya kita 
pengurus kegiatan-kegiatan jadi kita benar-benar nggak sempat untuk ngikutin itu karena 
seminar, trus lomba, jadi benar-benar prepare-nya benar-benar harus maksimal kalo 
ngadain itu, entar kalo ngikutin kegiatan itu takutnya terbagi-bagi. 

  

 Kita memang komitmen sampai akhir periode fokus   
    

P: Dalam situasi seperti apa teman -teman merasakan kebanggaan terhadap FEB?    

T1: 
Dalam kondisi saat kita melihat pengumuman atau koran, dulu pernah liat koran itu 
mahasiswa Ekonomi lulus 3 setengah tahun, trus lulusan-lulusan ekonomi, sekarang 
sebagai direktur, manajer-manajer tingkat atas, seperti itu sih  Prestasi lulusan HYD 

 Internet juga pernah, trus FEB pernah menyelenggarakan seminar-seminar nasional, itu 
juga kebanggaan tersendiri buat mahasiswanya. 
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T5: 
Kalau dari aku sih terutama saat melihat banyaknya universitas-universitas lainnya itu 
memilih studi banding ke UKSW, jadinya mungkin mereka menilai kalau UKSW itu 
memang baik untuk dijadikan studi banding buat universitas mereka. Menjadi tempat studi banding SIKON 

 
Karena dari kemarin itu yang studi banding kayak UNIKA trus (Atma?), itu jadi bangga 
juga sih wah ternyata kampusku jadi tempat studi banding dari kampus lain yang ndak 
kalah bagusnya 

    

T4:  Kalau saya ketika Fakultas Ekonomika dan Bisnis bisa mempunyai unit KSM ini dan bisa 
memanggil motivator yang ternama di Asia seperti Merry Riana  Menghadirkan pembicara ternama SIKON 

 Dari situ saya pikir hal ini adalah hal yang sangat membanggakan yang pernah saya 
lihat.  

    
T3: Setiap saat saya merasa bangga.  

Manfaat bagi pribadi SIKON 
 

Karena apa yah, karena ini adalah tempat saya mencari ilmu juga dan belajar banyak 
dan saya setiap saat ingin (membanggakan?) gitu lho, karena ini juga memberikan 
banyak pengalaman 

    
T2: Mungkin semua jawabannya sudah dijawab tadi lewat seminar lewat apa. 

Merasa berkembang HYD 

 Saya mau nambah aja sebenarnya semua universitas itu bisa dibanggakan pada saat 
orang yang berkuliah di tempat itu dia berkembang 

 Jadi disaat aku merasa aku berkembang, aku bertumbuh disini, aku dapat mengambil 
semua ilmunya, aku dapat belajar disini, pada saat itu ada kebanggaan. 

 Jadi ternyata aku kuliah disini nggak salah, aku mendapatkan banyak hal disini.   

 
Jujur dari SMA hingga kuliah ini, perbedaannya hampir 180 derajat, dari SMA yang cuma 
tes ndak pernah belajar… di kuliah ini benar-benar berubah 180 derajat yang tes itu 
benar-benar prepare, jadi benar-benar saya membanggakan itu 

 
Hasil Wawancara dengan Ibu Ida (MM – Asal Salatiga – Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Jumat, 03 Mei 2013 
Waktu: 07:46 – 08.32 WIB 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Ida: Terwawancara (T) 
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 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  

P: Dulu bagaimana ceritanya sehingga Bu Ida memutuskan untuk kuliah di Fakultas 
Ekonomi ini?    

T: 
Jadi gini, kebetulan latar belakang keluarga juga yah, ayah saya dulu itu dosen di 
Pascasarjana disini, bukan di FEB, trus jadi kan, mama saya guru di SMA Lab, jadi 
sudah terbiasa kami dengan lingkungan UKSW.  

Akrab dengan UKSW 

 

 Trus aku dari playgroup sampai SMA juga disini  
 Kakakku yang nomor satu kebetulan dari Fakultas Ekonomi juga.  

 

Jadi secara tidak langsung itu sudah, apa yah, sudah merasa nyaman mungkin yah, dari 
playgroup sampai SMA disini, udah tau, semuanya udah kenal orang-orangnya, jadi 
kenapa nggak disini aja sekalian apalagi sudah melihat contoh kakak, ternyata cukup 
bagus, trus rekomendasi dari kakak juga udah masuk UKSW aja  

 

    
P: Sewaktu SMA pernah punya impian untuk masuk ke Universitas lain?    
T: Terus terang nggak.   

 
 Nggak pengen, nggak pengen ke luar kota dulu  
    

P: Pertimbangan untuk lanjut S2 itu apa saja?    
T: Pertama karena mengikuti suami sebenarnya, jadi tidak direncanakan.   

Menyesuaikan keadaan 
 

 Karena suami harus pindah kesini kebetulan, dan saya harus meninggalkan pekerjaan di 
Jakarta karena disini tidak ada cabangnya. 

 

 Menyadari bahwa nyari kerja di Salatiga itu nggak gampang, jadi saya terpikir siapa tahu 
nanti bisa jadi dosen disini, jadi harus ambil S2 dulu kan.  

Mempertimbangkan prospek 
 

 Tapi kalaupun tidak ya tidak masalah sih, ilmu masih bisa dipakai.   
 Itu aja prinsipnya.   
    

P: Bagaimana penilaian ibu terhadap proses perkuliahan di fakultas Ekonomi ini? 
Sesuai pengalaman ibu kuliah S1 dan S2 disini.    

T: Kalau pengalaman, tentu berbeda sekali dari jaman S1 dan S2.   
 Kalau S1 itu dulu kelas berpindah-pindah karena belum punya gedung sendiri Pindah -pindah   

 Trus sistem PBM-nya masih satu arah, kita hanya mendengar dari dosen, mencatat, 
melihat dari OHP, foto copy segala macem. 

PBM monoton  

 Tugas kelompok itu dulu ada tapi tidak pernah dipresentasikan, jarang sekali Minim presentasi 
 

 Diskusi presentasi di itu malah sangat jarang  
 Jadi lebih sering, kalo di kelas itu mungkin dulu kelasnya besar-besar, jadi mungkin untuk Kurang kemahiran Public Speaking   
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diskusi agak susah ya, karena muridnya terlalu banyak, sehingga kalau untuk presentasi 
dulu itu sangat kurang, jadi kita kurang terbiasa untuk tampil di depan orang banyak, 
yang berpengaruh juga pada saat di dunia kerja jadi kita mau ngomong itu dulu nggak 
terlalu pede.   

 
Nah untuk fasilitas juga dulu kan masih jauhlah dari sekarang yah, internet nggak ada, 
trus masih pakenya OHP, komputer dulu masih rebutan, kalau mau siasat masih rebutan, 
tetapi kalau di S2 skarang sudah jauh lebih baik.  

SI belum canggih  

 Untuk dosennya, ya plus-minus ya tidak semua mungkin memenuhi harapan kita, tetapi 
untuk S1 dulu itu banyak dosen-dosen senior yang pasti baik yah kualitasnya 

Dosen baik  

    
P: Dari cara mengajar mereka, kompetensi mereka, itu bagaimana ibu menilainya?    
T: Kalau S1 dulu bagus sih, menguasai.  Pengajaran cukup jelas 

 
 Menguasai sesuai dengan bidangnya, kemudian cukup jelas  
 Kalau untuk S2 ini justru saya, beberapa dosen justru kurang greget kayaknya yah. Kurang greget 

 
 Kalau S1 mungkin karena udah bertahun-tahun yah..  
    

P: Sepanjang yang ibu tahu, apa keunikan yang dimiliki fakultas Ekonomi ini 
dibandingkan dengan perguruan tinggi lain?    

T: Keunikannya mungkin itu hubungan dosen dan mahasiswa itu dekat. Kekraban dosen mahasiswa  HYD 
 Kemudian dosen tidak mempersulit mahasiswa ya.  Dosen peduli  HYD 
 Aku punya pengalaman, cerita dari kakak, kakakku kebetulan di UGM. 

Membanding 

 
 Dia kalau bikin skripsi, itu stress banget kalau ngejar-ngejar dosen.   

 
Dosennya itu orang yang, dosen terbang gitu jadi banyak obyekan dimana-mana di 
universitas lain jadi bisa nunggu sampai berjam-jam atau berminggu-minggu nggak 
ketemu. 

 

 

Tapi kalau disini saya lihat sangat kooperatif, walaupun dia sibuk kadang-kadang nggak 
ketemu juga tapi mereka masih mau dihubungi, kadang-kadang malah kasih note, saya 
pernah ada, jadi dosen kasih note itu di pintunya, mahasiswa yang mau wawancara 
diganti tanggal sekian gitu. 

 

 Jadi mereka masih care dengan mahasiswa Dosen peduli  HYD 

 Kayaknya yang menonjol itu yah, jadi mahasiswa itu nggak segan untuk datang ke dosen 
ya, ngobrol gitu.  

Keakraban HYD 

    

P: Sebagai alumni S1 dan sekarang sedang menempuh S2 disini, ibu merasa bangga 
ndak menjadi mahasiswa di fakultas ini?   
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T: 

Gimana yah kalau mau dibilang bangga, karena saya juga belum pernah membanding 
dengan universitas lain gitu ya, jadi belum pernah tahu bagaimana, kebetulan teman dari 
universitas lain juga nggak banyak jadi saya nggak pernah tahu kondisi di tempat seperti 
apa 

Bangga karena kualitas meskipun 
dari kota kecil 

 
HYD  

Tapi bahwa saya bisa pernah bekerja di perusahaan yang baik di Jakarta, menurut saya 
itu sudah kebanggaan tersendiri gitu, bahwa mahasiswa dari kota kecil ternyata bisa 
diterima di perusahaan yang cukup baik 

 
Teman-teman juga, saudara-saudara saya ada juga yang berkesempatan untuk diterima 
bekerja di perusahaan BUMN, artinya bahwa walaupun sepertinya kita ini di kota yang 
kurang dikenal tapi untuk kualitas kita nggak kalah, itu kebanggaan tersendiri.  

    

P: Pernah ada komentar -komentar positif dari orang lain tentang fakultas ini pernah 
ibu dengar nggak? Mungkin dari bincang-bincang dengan orang lain . 

  

T: 
Tentang FE yah? Kalau secara khusus tentang FE sih nggak, tapi tentang UKSW iya, 
karena orang lebih, mungkin sering dengarnya tentang UKSW, tapi kalau tentang FE 
belum pernah sih, sampai sedetil itu mereka belum, kalau UKSW sering.   

  

    
P: Jadi kebanggaan itu lebih kepada?    
T: Kualitas ya kalau saya rasa, kalau kita punya kualitas juga.   Kualitas  HYD 
    

P: Sesuai pengalaman ibu, dalam situasi konkrit seperti apa kebanggaan itu ibu 
rasakan?    

T: 

Mungkin pada saat interview yah, lagi perekrutan, perekrutan kan selalu ditanya latar 
belakangnya, background pendidikan dan segala macam, nah pada saat saya cerita 
saya dari UKSW, oh ya apa ya di Salatiga gini gini, bahkan ada dari mereka yang belum 
tahu bahwa Salatiga itu ada gitu Wawancara kerja 

 
SIKON 

 Pasti UKSW itu ada beberapa orang yang mendengar, oh ya itu bagus itu,  

 Jadi emang baguslah kedengarannya di luar ya UKSW itu, tapi kalau di luar itu sih ya 
jarang ya 

    

P: Kalau misalnya dosen. Pernah nggak ketemu orang lain di luar yang kenal salah 
satu dosen?    

T: Kalau di luar satya wacana maksudnya ya, belum pernah.    
    

P: Ibu pernah nggak dengar komentar -komentar negatif tentang Fakultas Ekonomi?    
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T: Nggak pernah.   
    

P: Kalau pujian -pujian dari orang tentang FEB dari orang lain? misalnya tentang 
gedungnya atau apa gitu   

T: Oh ya, karena kan tampak yah.    

 
Tapi kalau untuk prestasi, mungkin kan tidak terlalu terekspos ya, maksudnya secara 
nasional itu belum terlalu terdengar, umumnya lokal ya, tapi kalau nasional saya rasa 
belum terlalu. 

Kurang terekspos secara nasional  

 Kecuali orang misalnya saudara atau siapa lewat trus liat oh gedung FEB gitu, pernah ya   
    

P: Kalau kualitasnya?    
T: Kalau selain orang di UKSW, kayaknya belum pernah   

 
Justru mereka nanya disana yang bagus apa fakultasnya gitu, itu nanya gitu, lalu saya 
sebutkan beberapa fakultas yang memang terkenal di UKSW gitu, karena mereka 
biasanya minta rekomendasi kan? Misalnya mau memasukkan saudaranya anaknya gitu. Memberi informasi 

 

 Disuruh nanya gitu.   
    

P: Ibu pernah merekomendasikan FEB pada orang lain?    
T: Iya pernah.   

KS 
 

Karena saya sudah mengalami sendiri bahwa pengajarannya cukup baik tidak 
mengecewakan, kemudian menjanjikan untuk kita nanti bisa bekerja, trus kualitas 
pendidikannya saya rasa baik yah, kemudian biaya kuliahnya tidak mahal, trus 
lingkungannya enak 

Merekomendasi karena 
pengalaman 

    

P: Jadi kalau mau disimpulkan dari semuanya, ibu bangga nggak atas fakultas ini? 
dan kebanggaan itu atas hal apa?    

T: 
Ya saya bangga, tentu karena ada sesuatu yang saya dapatkan dari FEB UKSW, yang 
pertama ya kepakaran, karena dari dulu kan ngambilnya bidang ekonomi, jadi saya 
mengerti tentang ekonomi. Manfaat bagi pribadi HYD 

 
Kemudian dari ilmu yang saya peroleh saya bisa bekerja, bekerja yang bisa menghidupi 
saya itu kan berarti suatu kebanggaan juga kan, bahwa saya bisa hidup karena FEB, 
mungkin itu. 

 Kemudian bangga karena bisa cerita ke orang-orang oh inilah FEB itu bagus, trus 
mereka jadi tertarik untuk kemudian ikut masuk ke FEB itu kebanggaan juga 

Menceritakan KS 
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P: Selama kuliah S1 dan S2 ini ibu punya matakuliah favorit nggak?    

T: 
S1 sendiri S2 sendiri? Terus terang saya nggak suka hitung-hitungan jadi matakuliah 
favorit itu dulu riset operasi, saya juga sempat jadi asisten matakuliah itu, trus kalau di S2 
ini ritel 

  

    

P: Kebanggaan seperti yang tadi ibu sampaikan itu memiliki pengaruh nggak dalam 
perkuliahan di kelas?    

T: 

Kayaknya agak abstrak ya, karena kebanggaan itu muncul setelah kita menyelesaikan 
kuliah gitu, kalau menurut aku lho ya, cuma kalau kebanggaan dibandingkan fakultas lain 
justru iya, artinya saya bangga sebagai mahasiswa fakultas ekonomi dibandingkan 
fakultas lain. 

Bangga dibanding fakultas lain HYD 

 

Itu malah kadang-kadang muncul seperti itu, pada saat sama-sama dikumpulkan gitu, 
kayak apa, orientasi OMB gitu, kita merasa bangga disitu sebagai mahasiswa Ekonomi 
karena kelihatannya paling besar gitu ya pada saat itu, jumlahnya paling banyak, trus 
termasuk yang cukup bergengsi pada saat itu, mungkin sampai saat ini termasuk yang 
lebih menonjol kan dengan fakultas lain, itu malah ada kebanggaan 

OMB SIKON 

 
Tapi kalau di dalam proses perkuliahan ya biasa-biasa aja sih sebenarnya, karena 
dibandingkan teman-teman lain ya kita sama-sama rata gitu ya, bukannya yang paling 
menonjol atau gimana gitu nggak 

  

 
Trus, yaitu aku rasa kalau tentang kebanggaan itu nggak sampai mempengaruhi di kelas, 
bangganya juga sebatas bangga gitu, gak langsung yang kita jalan ngangkat dagu gitu 
nggak 

  

    
P: Ada nggak pengaruhnya terhadap hubungan dengan dosen?    
T: Aku rasa ya wajar-wajar saja   
    

P: 
Jadi kebanggaan yang ibu rasakan itu semacam persepsi yang membentuk sikap 
ibu secara permanen ataukah hanya sebatas emosi sementara yang situasional 
aja? 

  

T: Kayaknya aku yang kedua deh.   

 Aku bukan orang yang ambisius yang terlalu gimana ya, ekspres banget juga nggak, jadi 
biasa aja 

Tidak terlalu ekspresif  

 Kayak ngikutin kuliah ya kuliah gitu nggak terlalu, dulu aku aktif juga nggak sih biasa aja, 
nggak terlalu aktif di apa, kegiatan mahasiswa gitu 
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P: Kalau kegiatan -kegiatan ilmiah seperti lomba karya ilmiah, studi tur, itu pernah 
nggak?   

T: Nggak pernah.   

 Dulu aktifnya di gereja, jadi kalau di kampus itu hanya ngikutin kegiatan yang wajib aja 
tapi kalau di luar itu nggak terlalu tertarik  

  

    

P: Selama ini, apa saja tindakan ibu yang boleh dikatakan menjadi wujud dari 
kebanggaan itu?   

T: 
Mungkin dengan saya masuk S2 disini saja itu bisa dibilang saya cukup bangga dengan 
apa yang saya peroleh di S1 gitu ya, artinya oh S1 saja saya bisa begini berarti kalau S2 
saya ada kemungkinan bisa lebih baik lagi gitu.  

 
Lanjut S2 di MM 

 
KS 

 Loyalitas itu juga mungkin bagian dari itu ya, artinya kita loyal terhadap suatu lembaga itu 
berarti kita juga merasa bangga dengan lembaga itu 

    
P: Siapa tokoh di fakultas Ekonomi ini yang paling ibu kagumi?    

T: 
Tokoh ya? Jujur prof JOI, dan mungkin pak Harijono ya, tapi itu kan sebenarnya aku 
belum terlalu kenal mendalam sih, baru S2 ini tapi apa, cara dia mengajar itu enak, 
kemudian pintar, terus orang apa ya, dengan mahasiswa itu nggak kaku 

  

    
P: Dengan prof JOI sendiri apa?    

T: 

Kalau prof JOI, dia banyak pengalaman, pengalamannya luas sekali kemudian tidak 
hanya berkecimpung dalam pendidikan aja dia ke perusahaan juga pernah yang artinya 
yaitu pengalamannya jadi luas kan, trus dia nggak segan-segan untuk berbagi, sangat 
inilah welcome terhadap orang yang mau belajar 

Pengalaman dosen HYD 

    

P: Dengan dosen -dosen tersebut, ibu hanya sebatas kagum aja ataukah pernah 
bangga karena menjadi mahasiswa dari mereka?    

T: Terus terang bangga.    

 

Bangganya mungkin pada saat ngobrol-ngobrol aja, pembimbingmu siapa? prof JOI, trus 
dia juga pernah menceritakan saya dulu mahasiswa bimbingannya pas ujian gitu kan, ini 
dulu mahasiswa bimbingan saya, itu saya bangga gitu disebut-sebut, artinya dia masih 
menghargai, mengingat orang yang pernah dia bimbing gitu kan, jarang-jarang orang 
yang masih ingat gitu udah berapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin yah, 
masih ingat saya gitu, walaupun mungkin kita tetangga tapi kan jarang sekali interaksi 

Bangga karena dihargai dosen HYD 

 Hal-hal kecil seperti itu artinya dia menghargai gitu, dengan percakapan-percakapan 
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kecil dengan teman misalnya itu bangga 
 Dengan orang yang kompeten soalnya saya rasa   

 
Kalau pak Harijono, untuk kebanggaan belum bisa digambarkan ya karena kan kita 
hanya sebentar kan bertemu dengan dia, cuma itu kagumnya karena orangnya pintar sih 
menurutku, bermutu gitu, kalau kuliah tuh ada yang kita dapat  

  

    

P: Ibu pernah nggak de ngar  komentar -komentar negatif tentang dosen -dosen yang 
ibu kagumi?   

T: 
Pernah, misalnya prof JOI terlalu banyak teori, adakalanya seringkali terlalu (sering?) di 
teori, jadinya kurang konkritnya seperti apa, jadinya kita didasari dengan teori teori terus, 
itu satu 

  

 Trus cara mengajarnya agak membosankan, mungkin itu, trus susah ditemui karena 
sibuk banget 

  

    
P: Trus bagaimana respon ibu mendengar itu?    

T: 

Mengiyakan sih, karena memang bukan membosankan sih, saya jadi membandingkan 
dengan dosen lain yang lebih praktikal ya misalnya Prof Sony, prof Sony itu orang yang 
sangat, jadi dia justru menunjukkan oh nanti prakteknya seperti ini, jadi kita bisa 
membayangkan jadi lebih mudah membayangkan, tapi kalau prof Joi kan memang 
mungkin saking sudah ini ya disini ya konsepnya, jadi saya cuma mengiyakan aja sih, 
tapi tidak mengurangi rasa hormat ke dia, respek saya 

Bersikap objektif  

    
P: Kalau pujian -pujian orang terhadap dosen -dosen tersebut pernah ibu dengar?    

T: 
Pernah, prof Joi pintar, banyak. Dari dosen lain juga mengakui dia orang pintar, 
kemudian banyak inovasi yang asalnya dari prof JOI gitu, di FEB ini ya, saya pikir banyak 
pembaruan-pembaruan yang dilakukan pada saat kepemimpinannya dia 

  

     

P: Pada saat orang menunjukkan kekaguman mereka tentang beliau, sebagai 
mahasiswa dari beliau ada rasa bangga nggak?   

T:  
Iya, jadi seperti ini, jadi nggak salah dong saya milih prof Joi sebagai pembimbing, 
artinya dia memang orang yang di mata orang ya punya kemampuan lebih ya, pintar, ya 
baiklah di mata orang 

Tidak menyesal  

 
Kalau pak Harijono kata orang sih baik, ngajarnya kadang cepat tapi jelas, tapi rasanya 
nggak terlalu karena beda ya kedekatan saya sama prof Joi dengan pak Jon beda, tetapi 
pengalaman dengan pak Jon ada juga yang membuat saya terkesan juga sih gitu, 

Kepedulian dosen  
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misalnya memang dia orang yang sibuk tapi mau bantu juga gitu, misalnya pengalaman 
pada saat minta waktu untuk wawancara gitu kan, padahal nggak bikin janji, saya datang 
nembak langsung eh mau ditemui, udah gitu dipinjemin buku lagi, walaupun kita tidak 
pernah ketemu sebelumnya trus dia nggak pernah kenal saya tapi mau membantu itu 
kan sangat helpful lah 

      

P: Sebagai penutup, apa arti FE buat ibu dan apa wujud kebanggaan ibu terhadap 
FE?   

T: FE buat saya itu, mungkin bisa disebut rumah kedua karena pada saat kuliah itu kan 
sebagian besar waktu kita kan di FE 

Tempat menata masa depan 

 

 
Artinya gini, masa depan saya ditata ya mulai dari FE ini gitu aja, masa depan saya 
dimulai dari FE, kalau saya gitu ya, karena saya ketemu suami juga di FE, trus bisa 
bekerja juga dari FE, itu mungkin membuat ya itu, kayaknya semua dimulai dari sini 

 

 

Wujud kebanggaannya lewat, mungkin saya nulis tentang FE aja juga kebanggaan ya, 
tesis tentang FE, itu saya kan anak FE, artinya saya kenapa nggak fakultas lain misalnya 
gitu kan, artinya pengen orang-orang tau ini lho FE itu seperti ini gitu, dalam bentuk 
tulisan yang sebelumnya mungkin belum pernah ada, hingga orang mencari informasi 
tentang FE secara lebih detail, itu mudah-mudahan nanti dari tesis saya. 

Menulis tesis tentang FE PK 

 

Jadi saya sudah dapat apa dari FE, saya ingin kasih lagi sesuatu lewat tesis saya ini, 
mungkin seperti itu, ya selain merekomendasikan kepada orang lain ya, sampai 
sekarang masih sih, kalau ada teman-teman yang tahu saya ambil S2, saya kasih tahu 
eh kamu ambil S2 di Salatiga gini gini, enak kok, harganya juga bersaing dibanding S2 
yang lain 

Merekomendasi pada orang lain KS 

    
P: Apa keunikan dari angkatan ibu dulu waktu S1?   
T: Mungkin banyak yang pintar, dibandingkan angkatan yang lain. 

Kompetensi mahasiswa HYD 
 Itu kayaknya dulu asistennya itu paling banyak trus, lulusannya IP tertingginya 

dibandingkan angkatan sebelumnya jauh gitu 
    

P: Apa ada rasa bangga juga  mengenai hal itu?    

T:  

Yah lumayan lah, biasa aja yah karena nggak terlalu digembar-gemborkan terus jadi 
nggak inget juga kita, aku tahunya pada saat wisuda aja, oh ternyata tinggi jadi kalau 
nggak dibilang angkatan ini angkatan terbaik atau gimana gitu, angkatan 98 itu IP 
tertinggi dibandingkan angkatan sebelumnya, dan memang banyak yang pintar-pintar 
sih, saingan dulu banyak  
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Hasil Focus Group Discussion dengan Melissa dan Kiki (MM – Asal Salatiga – Alumni S1 FEB UKSW) 
Hari/Tanggal: Senin, 6 Mei 2013 
Waktu: 13:47-14:32 WIB 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Melissa: Terwawancara (T1) 
Kiki: Terwawancara (T2) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -kalimat)  KKI  
P: Bagaimana ceritanya sehingga dulu teman -teman memilih untuk kuliah disini?    

T2: 
Kalau saya sebenarnya, rencana ingin kuliah di luar kota, tapi karena orang tua tidak 
mengizinkan, lalu disini di kota sendiri udah ada universitas yang udah cukup bagus, 
kenapa harus kuliah di luar kota, gitu. 

Menyesuaikan dengan orang tua  

 Terus kenapa memilih FEB, karena namanya juga sudah bagus kan, akreditasinya juga 
A, biayanya murah, dekat dengan rumah tinggal, bisa lebih terkontrol secara belajar…   

Mempertimbangkan kualitas dan 
keadaan  

    
P:  Berarti dulu ingin ke luar kota atau memang punya universitas impian di luar?    
T2: Lebih ke kotanya, belum ada universitas yang dituju pastinya apa itu belum   

 Tetapi pengennya tetap nggak disini dulu sebenarnya, cuma dorongan orang tua jadi 
memilih disini 

Mengikuti keinginan orang tua  

    

T1: 

Dulu tuh awalnya, memang kalo saya beda ya, saya nggak pingin ke luar kota, memang 
saya pengen di Salatiga, salah satu alasannya (…), disini kan saya tinggal sama nenek, 
nah dikarenakan nenek sudah tua, nggak ada yang menemani ya udah, saya disini, 
memang saya ingin tinggal disini dan melanjutkan kuliah disini di UKSW, jadi saya 
memang nggak berminat untuk kuliah di tempat lain 

Menyesuaikan dengan orang tua  

    
P: Jadi nggak punya universitas impian lain selain UKSW?    

T1: 
Ya sebenarnya sih ada cuma melihat kondisi yang ada jadinya ya udahlah, yang ada 
disini aja UKSW, lagian juga UKSW udah termasuk salah satu universitas yang bagus 
yah, udah terkenal di kalangan luar UKSW juga sudah banyak orang yang mengetahui 

Menerima kondisi  

 
Nah kenapa saya milih Ekonomi, jadi dulu saya pilih dua antara Ekonomi sama TI, 
kenapa saya akhirnya memilih Ekonomi, yaitu salah satunya TI waktu itu, waktu tahun itu 
yah TI itu masih belum ada akreditasinya, jadi masih belum bagus, sedangkan Ekonomi 

Membanding akreditasi  



241 

 

kan dikenal apa yah, jadi di FE, dulu kan FE ya namanya, sudah terkenal, dia sudah 
punya di dunia luar tuh orang-orang sudah tahu kalo FE-nya UKSW tuh bagus 

 Kenapa kok saya ndak milih UNIKA, ya karena saya mungkin juga sudah mendengar 
dari banyak orang kalau FE-nya punya nama 

  

    

P: Setelah menjadi mahasiswa disini, bagaimana teman -teman menilai perkuliahan 
disini? PBM-nya, kualitas dosennya, fasilitasnya   

T2: 
Pas mau daftar pertama itu kan dikasih brosur, trus dikasih iklan-iklan bagaimana cara 
proses belajar mengajar disini gitu kan, sejauh ini sebenarnya sih sama dengan yang 
mereka tawarkan, maksudnya yang diiklanin sama yang kita dapat itu sama 

Sesuai dengan iklan  

 Cuma ada beberapa yang kayak komputer-komputer kadang kita nggak dapat ya Mel, 
kalau yang diiklanin di brosur tuh kayak ada setiap mahasiswa dapat komputer 

  

T1: Yang tahun kita kan nggak ada..setelah tahun kita mungkin   

T2: 

Oh nggak ada ya, tapi kalo proses belajar mengajarnya cukup bagus sih, dosen-
dosennya juga kompeten, nggak yang istilahnya dosen, disini juga dosen kan kalau S1 
minimal dosennya harus S2 yah, nggak yang kalo di FTI kan kayaknya ada dosen yang 
S1 aja udah bisa ngajar, nah kalo yang disini kayaknya dosennya sudah lebih 
professional sudah lebih berpengalaman 

Dosen professional dan 
berpengalaman  

 

Fasilitas, apalagi setelah dapat gedung baru, ini tambah ngerasa sama dengan yang kita 
bayarin, dulu waktu kita S1 kan sering masih pindah-pindah, kuliah itu yang masih share 
sama gedung-gedung lainnya, jadi udah lebih terfokus ke satu gedung, terpusat ke 
komunitasnya kita 

Fasilitas setimpal dengan biaya 
 

 Sekarang lebih bagus sih  
    

P: Mel, ada yang mau ditambahin?    

T1: 

Mungkin kalau masalah fasilitas sama, nah mungkin saya nambahin tentang dosennya 
yah, menurut saya ini dosen-dosen yang di FE ini, di FE ya saya ndak tahu di fakultas 
yang lain, selama ini selama saya kuliah disini sih dosen-dosennya baik lebih dari cukup, 
mereka baik semua, mereka mau dengan mahasiswa tuh mereka tidak membanding-
bandingkan jadi mereka mau membantu ketika mahasiswa itu sedang mengalami 
kesulitan, mereka itu mau membantu, mereka nggak,  

Dosen peduli dengan mahasiswa 

 

 
Kan saya pernah mendengar di universitas lain, dosennya tuh nggak begitu 
memedulikan, jadi mereka itu tingkat toleransi antar mahasiswanya tuh tinggi, kurang 
tinggi, jadi agak membandingkan, jadi mereka kurang apa yah, sosialnya juga kurang 

 

 Nah sosialnya dosen FEB ini tinggi banget, soalnya pernah dengar kalau di universitas Dosen akrab   
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apa saya nggak mau nyebutin namanya, adalah kalau antar dosen lebih formal, 
mahasiswanya harus manggil pak ibu, nah kalo disini kan mereka malah nggak, bisa 
mas mbak, akrab, sosialnya lebih tinggi 

    

P:  Apa keunggulan atau keunikan dari FE ini dibandingkan dengan perguruan tinggi 
lain?   

T2: Akreditasinya juga sudah diakuin, karena berdirinya juga sudah lama yah, dari berdirinya 
UKSW juga sudah 

Akreditasi HYD 

T1: Mungkin itu ya, kalau UKSW itu kan udah terkenal apa tuh yang pernah dibilang prof JOI, 
ya beda suku, suku semua kan disini, Indonesia mini, kan disini udah 

Diversitas civitas akademika HYD T2: 

FEB itu juga UKSW mini, lebih dikhususin lagi FEB itu juga terdiri dari banyak mahasiswa 
yang nggak cuman dari satu suku to, jadi kita bisa belajar bersosialisasi nggak cuma 
sama sesama orang Salatiga nih, kita bisa sama orang Ambon, orang mana bisa 
temenan juga, nggak cuma dari akademik tapi kita juga bisa belajar sosialisasi sih, trus 
prestasinya juga lumayan yah, kayak lomba-lomba gitu 

T1: Memang yang lebih membedakan kan, sosialnya disini lebih tinggi 
    
    

P: Apa hal yang paling dibanggakan dari fakultas Ekonomi? Mungkin dosennya, 
akreditasi, atau apa..   

T2: Perpaduan dari itu sih. 
Kualitas HYD 

 Maksudnya kita keluar dari sini nggak cuma dapat oh kita lulusan dari FEB UKSW 
dengan background fakultas yang sudah berakreditasi, jadi sudah tahu kualitasnya satu.  

 
Trus yang kedua itu tadi yang sosialisasinya juga kita dapat jadi pas kita kerja kita udah 
terbiasa berinteraksi sama orang, nggak terlalu kaku, bisa fleksibel, kerja dibawah 
tekanan kelompok kan disini juga diajarin kan kalau pas kuliah di 

Kehidupan sosial HYD 

T1: 

Disiplinya pasti walaupun terkadang ada yang tetaplah di dalam kelas tuh ada yang 
disiplin, cuma dosennya selama ini selama saya menerima pengajaran ya dosennya itu, 
disiplin lah jadi kalau memang terlambat kalau dulu di S1 yah, terlambat ya udah nggak 
bisa, nggak bisa masuk Kedisplinan dosen HYD 

 Ya itu sebenarnya bukan kejam ya tapi itu mengajarkan kedisiplinan soalnya nanti waktu 
di dunia kerja kan kita harus dari sejak dini sudah harus dilatih 

    

P: Dalam situasi atau kondisi seperti apa kebanggaan terhadap FEB UKSW itu 
dirasakan?    
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T2: 

Kalau pas ada teman-teman, kalau apa yah, acara-acara kampus dimana semua fakultas 
itu kumpul, jadi disitu kan kelihatan perbandingannya, misalnya disitu anak TI, disini anak 
Psikologi, kita anak FE, kita bangga tuh karena apa ya, mungkin karena kita beda, aku 
merasa unggul sih, tapi aku kadang susah nyebutin kenapa 

Kumpul dengan fakultas lain SIKON 

T1: 

Ya itu mungkin karena nggak cuma bisa satu disebutin, jadi semua saling berhubungan 
ya, mungkin dari dosennya, kemudian memang fasilitas yang diberikan FEB itu 
dibandingkan yang fakultas lain kan, lebih unggul yah, mungkin kalau TI juga sebenarnya 
juga unggul, bahkan dibandingkan dengan fakultas apa yah yang lainnya lah 

Membanding fasilitas SIKON 

T2: Ada juga karena massa kita banyak, yang masuk Ekonomi banyak berarti kita punya nilai 
jual lebih di ini kan   

Membanding jumlah mahasiswa SIKON 

T1: 

Saya kan sudah pernah ini yah, udah pernah ngelamar kerja, di waktu ngelamar kan 
ditanyain, ya walaupun sudah memberikan CV ya, kan ditanya ulang darimana asalnya, 
trus kuliah dimana UKSW, nah kalo selama ini saya beberapa kali wawancara mereka itu 
seperti bangga melihat oh dari UKSW, jadi mereka tuh kalo saya melihat dari pikiran 
mereka tuh,wah ini berarti kalau anak ini lulusan dari UKSW, anak ini tuh orangnya pasti 
baiklah, punya prestasi, selain bukan prestasi, ya itu sosial, kemudian selain prestasi, 
sosialnya trus, walaupun UKSW memang di kota kecil, anggapannya orang-orang kan 
UKSW itu di kota kecil, apalagi Salatiga, Salatiga itu apa?  

Dihargai karena asal UKSW 

SIKON 

 Tapi dari beberapa saya melihat dari pandangan orang kan kelihatan oh dari UKSW, 
mereka sepertinya bangga gitu, menerima anak-anak dari UKSW 

 

T2: Nggak memandang sebelah mata  

 
Dari sisi akademik juga udah banyak prestasi juga yah FEB, salah satunya juga olahraga 
kemaren, kan POM kan menang juara pertama dua periode berturut-turut, 2000 yang 
kemarin sama yang sekarang, juara umum lagi Juara POM SIKON 

 Jadi mungkin kadang pas ketemu oh anak FE, bangga 

T1: Kegiatan-kegiatannya juga banyak kan menarik juga sih, pembicara-pembicaranya juga 
keren-keren apalagi dari Ekonomi Mengikuti seminar dengan 

pembicara terkenal SIKON 
T2: Membangun motivasi kita kalau pas ikut seminar 

    

P: Kebanggaan yang teman -teman rasakan itu sifatnya hanya sementara dan 
situasional ataukah dia sudah membentuk suatu sikap yang lebih permanen?    

T2: 

Mungkin pertama, awal-awal cuman bangga bangga, tapi kan udah tertanam kita udah 
berapa tahun disini S1 sampai S2, berarti kan sudah tertanam, FE kan mungkin sudah 
menjadi bagian dari hidup kita kan, jadi kita kemana-mana juga nggak cuman bawa diri 
kita tapi juga bawa nama fakultas, pasti bangganya sudah tertanam   

Kebanggaan telah tertanam  
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P: Ada nggak pengaruh kebanggaan itu terhadap konsep diri? Misalnya jadi lebih 
percaya diri,    

T2:  Pasti 

Menunjukkan kemampuan diri KS 
T1: 

Pasti, karena mungkin didorong dengan dari dosen-dosen pengajaran dari dosen, kita 
juga sering berkomunikasi dengan mereka, ya dari komunikasi itu membantu kitalah 
untuk bisa menunjukkan kemampuan kita 

 

Soalnya ini yah, di FE ini kan mereka juga punya hubungan di luar, jadi mereka juga 
nggak menutup untuk mahasiswa disini tuh untuk melanjutkan lagi di luar, malah mereka 
kan memberikan kesempatan, malah mereka bangga kalau ada mahasiswanya juga bisa 
melanjutkan disana kan, mereka juga punya hubungan disana, jadi mereka mungkin 
malah bangga kalau salah satu mahasiswanya ada yang 

Dosen yang suportif HYD T2: Bisa berkembang di luar 

T1: 

Mereka membantu, memberikan fasilitas, membantu, jadi mungkin dosen-dosen sudah 
punya relasi yah, jadi relasi itu mereka melihat mahasiswanya ada yang mampu, kenapa 
nggak diajukan, jadi mereka nggak kayak harus disini, hayo kamu harus ngelanjutin 
disini, padahal mereka juga sebenarnya butuh 

    
P: Ada nggak pengaruh kebanggaan itu terhadap hubungan dengan dosen?    

T2: Kalau secara garis besar pasti kita bangga sama dosen-dosen kita ya, tapi kalau pengen 
jadi kayak si A gitu sih nggak, kalau saya sih nggak 

Meneladani sikap yang baik PK 
T1: 

Jadi dari mereka setiap dosen kan punya keunggulan masing-masing, dari keunggulan 
itu yang membuat kita apa yah, keunggulan mereka si A, dosen A, melihat mereka dosen 
A ini lebih gimana gitu, kadang kan kita jadi respek ya, oh ini dosennya kok gini ya, gini 
gini,  

T2: Mencontoh yang oh kayak gini bagus, jadi nanti pas di dunia kerja saya ngambil sikap-
sikap yang diajarin kayak gini 

T1: Soalnya masing-masing dosen ini kan, mereka punya kelebihan dan kelemahan sih 
    

P: 
Dalam kegiatan perkuliahan di kelas, ada nggak pengaruh dari rasa bangga itu? 
misalnya dengan banyak bertanya, aktif, karena ingin meningkatkan kualitas 
perkuliahan 

  

T2: 
Kalau di kelas itu, satu karena pengen meningkatkan kualitas, dua karena nggak pengen 
buang-buang duit, karena misalnya kita kalo pas niat ya, kalo pas niat di kelas tuh, nyatet 
semua dengerin bener-bener, trus nanti mikir ngaplikasiinnya ke dunia luar nanti gimana, 

Serius saat di kelas PK 
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itu yang paling penting kan? Kayak gitu-gitu 

 
Yang memotivasi kita itu yang memang bener bangga sama fakultasnya dulu, pengen 
meningkatkan nilai apa, kemampuan diri gitu kan, trus yang kedua juga sayang sama 
uangnya 

 Maksudnya kita sudah bayar, kalo nggak benar-benar dimanfaatin dengan baik kan pasti 
sia-sia kan 

T1: 
Lagian kan biaya disini itu juga sebenarnya nggak mahal kalau dibandingin dengan 
universitas yang lain jadi harus benar-benar dimanfaatinlah, kadang memang tetap kita 
ada titik jenuhnya sih, tapi tetap 

    
P: Pernah ikut organisasi mahasiswa disini? kayak KSA, KSM gitu pernah ikut?    

T2: Kepanitiaan? Iya kalo di S1 sih, kalau di S2 ini kayaknya nggak ada yah, cuma mungkin 
pembentukan panitia studi tur kayak gitu-gitu 

  

T1: 

Ya itu kelebihan UKSW salah satunya mereka ini yah, jadi mahasiswa itu nggak cuma 
sibuk belajar, mahasiswa itu juga harus bisa aktif tadi, mungkin di organisasi salah 
satunya kayak di KSA, KSM, atau BPM, SEMA, jadi mahasiswa itu juga dilibatkan dalam 
organisasi.  

Kredit keaktifan sebagai kelebihan HYD  

 
Soalnya nanti untuk di dunia kerja kita nggak hanya apa ya, menerima teori-teori yang 
diajarkan kan, kita juga harus bisa, yaitu salah satunya bersosialisasi juga, sosialisasi 
kita itu juga sangat penting 

 Dan nanti kalau di dunia kerja kita, cuma sendiri individual kita nggak bakal sukses.  
 Salah satu kunci sukses kan kita juga harus bisa bersosialisasi 

 Bagusnya UKSW itu dia menerapkan untuk ngumpulin poin-poin, mulai dari keseluruhan 
lah agama, mungkin dengan mengadakan retreat-retreat,  

T2: Harus memenuhi semua ini kan? 

T1:  Kategori, jadi kan ada olahraga, bakat minat, kemudian rohani, jadi semua tuh sudah 
lengkaplah 

 Kalau lulus dari UKSW kalau memang benar-benar, itu sudah satu paket 
    

P: Nah dalam mengikuti kegiatan -kegiatan itu ada ndak pengaruh dari rasa bangga? 
Ataukah pada waktu itu belum terlalu disadari   

T1: 

Mungkin pada waktu itu belum terlalu menyadari ya, tapi waktu ini ya setelah lulus kan 
nanti ini salah satunya waktu kita ngelamar kerja, kan nyantumin CV, kan pasti ada kasi 
pengalaman-pengalaman, itu bangga juga sih kan kita mengikuti organisasi ini ini ini ini, 
kan sudah di dunia kerja kita waktu ngelamar, dibaca oh pernah ikut ini yah 

Bangga karena pengalaman yang 
didapat HYD 
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 Jadi paling nggak kan kita nggak di kuliah tuh cuma dengerin dosen ngomong aja tapi 
kita juga belajar hal yang lain.  

    
P: Kalau kegiatan olahraga pernah ikut nggak? Kayak kambing cup    
T2:  Kambing cup pernah, kalau saya pernah, volly   

    
P: Nah angkatan juara nggak?    

T2: Pernah juara umum kambing cup, pernah cuma juara tiga dapat ayam, kan kalau juara 
kambing cup dapat kambing kan? kita dapat ayam karena juara tiga gitu.  

  

 Jadi kan nggak tentu   
    

P: Apa yang paling dibanggakan dari angkatan 2007? Keunikannya apa dibandingkan 
angkatan-angkatan yang lain   

T2: 

Pas angkatan kita nggak diadain kayak makrab, sebenarnya kalau makrab tuh buat 
makin nyatuin kan, tapi walaupun nggak diadain makrab, nggak ada kegiatan kayak gitu 
kita solid juga ya Mel, jadi kayak kegiatan kambing cup yang mengharuskan satu 
angkatan memberikan kontribusi apa gitu, kita pasti ada…  

Soliditas HYD 

T1: Kita ini, kalau di angkatan-angkatan sebelumnya kan agak ada beda akuntansi sendiri, 
manajemen sendiri, kita ngumpullah sekelompok, membaur.  

 
Hampir ada kejadian agak memisah manajemen sendiri, akuntansi sendiri, kalau 
manajemen sama akuntansi masih agak membaur, yang pembangunan, yang 
pembangunan kan agak sedikit jadi mereka kurang bisa berbaur ya 

 Mungkin kalau manajemen akuntansi sih bisa soalnya apa kalau ada kegiatanpun, kalau 
ada kegiatan ini mereka mau jadi campur,nggak bedain ini harus manajemen 

 Tapi kecuali ini kalau kegiatan itu yang ngadain KSM, KSA, itu kan harus panitiannya kan 
harus dari KSM harus dari progdi manajemen 

T2: 
Kayak pas kita memberikan tarian apa angkatan 2007 memberikan tarian di acara, 
apalah itu kayak Pesta Rakyat, atau pas acara Ekonomi ekonomi itu kan, kita pasti 
solidlah ngasih sesuatu buat mewakilin angkatan kita 

    
P: Ini menjadi suatu kebanggaan juga nggak?    
T2: Pasti   

    

P: Kebersamaanya itu cuma di kampus aja atau juga pas di luar sering kumpul -
kumpul makan-makan?   
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T2: 
Kalau yang pas di luar sih mungkin sudah lebih ya kumpul-kumpul cuman lebih ke yang 
ini dengan yang ini, pasti kayak gitu kan, kalau di kampus kan kita bisa terlibat dengan 
kuliah bareng, jadi pasti mau nggak mau ketemu trus berinteraksi trus deket.  

  

 Pasti gitu, kalau yang di luar sih jarang malahan   
    

P; Punya grup di facebook nggak?    

T1:  

2007, teknologinya juga masih belum jadi agak akhir-akhir, agak kita mau lulus tuh baru 
gencar ada ini SDTF, SDTF itu kan dia yang baru memulai kan, baru gencar ada ini FE, 
itu baru di angkatan 2007 awal belum ada, mungkin sudah mulai angkatan 2009 2008 
yah baru mulai  

  

 Jadi dulu teknologinya masih belum   
    

P: Nah, bagaimana teman -teman mengekspresikan rasa bangga? dalam kehidupan 
sehari-hari dulu   

T2: 

Dengan menceritakan apa yang saya dapat disini, pokoknya pas ketemu keluarga yang 
lain, atau teman yang lain, kamu kuliah dimana? Kuliah di Ekonomi, saya nggak cuma 
ngomong kuliah di FEB UKSW tapi saya juga nyebutin enak lho kuliah disini dapat ini 
dapat itu 

Merekomendasi FEB pada orang 
lain KS 

T1: 

Kalau nggak ini waktu ada ketemu saudara, mungkin yang masih di bawah umur kita, 
ayo masuk UKSW aja, kita bantu mempromosikan, soalnya di UKSW dosennya gini gini 
gini, fasilitas yang disediakan juga gini, kan juga enak juga di Salatiga, salah satunya 
biayanya murah juga 

T2: Belajarnya juga enak, tempatnya tenang 
T1:  Untuk belajar juga enak. 

T2: Itu kan lingkungannya dalamnya juga apa, FEB benar-benar bukan cuma fakultas ecek-
ecek gitu 

T1: Skarang sudah punya kualitas 
  

P: Trus ada nggak cara -cara lain? misalnya kayak koleksi stiker atau apa gitu, atau 
baju angkatan   

T2: Oh ya ada kita beli kalau jaket angkatan ya, kalau untuk FEB sendiri kita kadang beli 
mug-nya, beli kaosnya, stikernya dipasang di kamar, cuma kayak gitu-gitu sih 

Koleksi merchandise FEB KS 

    
P: Mungkin status facebook, BBM gitu?    
T2: Status kalo pada saat ada kompetisi gitu misalnya kalo ada temen yang lomba atau Mendukung lewat social media  KBM 
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kemarin yang pas POM “Go FEB” ditulis gitu, kayak gitu-gitu, seolah-olah ingin 
memperlihatkan kita tuh dukung FEB dan kita juga salah satu bagian FEB ni 

T1: Iya bangga juga 
    

P: Ok, itu kalau dalam kegiatan sehari -hari. Kalau di kelas cara ekspresinya gimana?    

T2: 

Oh ya kemarin di kelas kan ada kayak debat gitu kan, bangga aja disini ternyata bisa 
diterapin juga tuh debat di kelas, kayak di film-film kalau di luar negeri kan, guru itu kan 
cara pembelajarannya ngelempar suatu kasus buat murid trus mereka yang diskusiin 
sendiri, nah ternyata disini kok saya lihat oh disini diterapin juga tuh, karena itu memang 
tidak semua, lumayan kan mel, jadi termotivasi buat ikut berpartisipasi 

Berusaha untuk aktif PK 

    

P: 
Trus kalau dalam kegiatan ilmiah di luar kelas kayak seminar atau kegiatan 
olahraga gitu, ekspresi kebanggaannya seperti apa? Misalnya kayak teman-teman 
yang lain upload foto di facebook, kalau teman-teman sendiri gimana? 

  

T1: Oh iya sih, kalau bikin foto gitu ya ditunjukin 

Menunjukkan foto, memakai 
almamater, dan memperkenalkan 

identitas 
KILK 

T2: Logonya seolah-olah ini lho FE, 

T1: Kan ada pasti ada itunya ya FEB, kayak di transTV itu kan kayak dulu pernah ada Empat 
Mata, kita bangga pake almamater, 

T2: Ditanya darimana kita dengan bangganya ngomong FEB UKSW 

T1: Kan FEB sering banget ke industry-industri, nggak malu sih malah bangga kalo FEB 
UKSW  

T2: Kita misalnya studi tur itu mesen kaos dengan logo FEB itu kan untuk menunjukkan jati 
diri kita kalau kita anak FE, apalagi ya, kalau jaman skarang kan bikin status, upload foto 

 
Hasil wawancara dengan Bpk. Frans (DIM – Bukan Asal Salatiga – Alumni MM UKSW) 
Hari/Tanggal: Senin, 6 Mei 2013 
Waktu: 21:48-22:36 WIB 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Frans: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat (-kalimat)  KKI  

P: Dulu ceritanya bagaimana hingga om Frans memutuskan untuk studi lanjut 
manajemen di sini di MM dan DIM FEB UKSW?   

T: Oh iya. Waktu tugas di jemaat, pendeta, di (…) Taniwel, katong pu wakil sekum, wakil Mendapat rekomendasi   
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sekretaris umum di Sinode, pak Aten Birenusa, pak Aten Birenusa itu antua juga alumni, 
bahkan antua waktu itu jadi ketua alumni UKSW di Ambon, antua pintar, orangnya pintar 
sekali  

 
Antua wakil sekretaris umum sinode, lalu waktu itu beta sempat ngobrol-ngobrol, beta 
deng antua, antua bilang bahwa kalau mau lanjut S2 khusus manajemen sebaiknya di 
UKSW 

 

 

Jadi bukan karena apa, bukan karena antua alumni, lalu antua bilang itu salah satu faktor 
to, salah satu faktor kan biasanya alumni minta supaya, promosi dia punya tempat kuliah 
dulu untuk orang lain, tapi antua bilang bukan karena antua alumni lalu antua, antua 
alumni lalu pak Birenusa anjurkan supaya ambil studi lanjut di UKSW 

 

 

Antua bilang lagi bahwa UKSW itu punya dosen-dosen dari sisi kualitas SDM UKSW 
sudah diakui to, jadi bukan saja diakui di tataran lokal jawa tengah saja, tapi juga 
nasional juga sudah diakui, salah satunya antua cerita, ada pak JOI, kemudian ada pak 
yang di Studi Pembangunan itu, pak Kameo, kemudian almarhum bapak Kutut Suwondo, 
lalu kemudian rector pak JT, John Titaley, yang antua pung pikiran itu bukan pikiran-
pikiran skala lokal tapi sudah mendunia malah.   

Mendapat info tentang kualitas  

 Itulah makanya antua bilang kalau mau ambil manajemen UKSW, manajemen 
khususnya, sebaiknya di UKSW, itu yang pertama dari antua 

Mencari info dan mendapat 
rekomendasi 

 

 

Lalu kemudian beta coba search di websitenya lalu beta lihat dosen-dosennya, kemudian 
kebetulan ada teman satu ibu (Lopi Sinere?), antua lulusan terbaik juga dari manajemen 
pendidikan satu angkatan deng beta, antua perkenalkan to kastau juga, jadi ibu antua 
dosen di Unpati, ibu dosen di Universitas Pattimura di Ambon, yang ambil S2 manajemen 
pendidikan di UKSW, antua bilang bahwa kalau mau ambil manajemen, antua bilang 
ambilnya di UKSW saja  

 

 
Ya sudah beta pas lihat-lihat dan kemudian baca dong pu website, lalu kemudian dapat 
buku, pernah dapat buku wisuda itu, buka-buka daftar itu, ternyata disini juga baik, jadi 
langsung ambil keputusan untuk studi lanjut 

 

 Jadi orang-orang itu yang rekomendasi.  

 
Lalu yang paling penting itu, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, itu juga alumni 
disini, antua S3-nya Doktor Sosiologi Agama, iya antua Doktor Sosiologi Agama di 
UKSW juga 

 

 Jadi UKSW di Maluku memang sudah terkenal.   
    

P: Sebelum mendapat rekomendasi itu pernahkah ada keinginan untuk kuliah di 
universitas yang lain yang lebih baik, seperti UGM atau apa begitu?    
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T: 

Oh ya, sebelum itu, sebelum tahu bahwa, waktu itu belum pernah kepikiran untuk 
sekolah disini, tapi pasca kerusuhan Ambon pas 2004 kan kampus terbakar, lalu beta 
dengan ada lima orang dikirim ke Jogja, dikirim ke Jogja dari tahun 98, ya 98 begitu, 
katong ke Jogja, ah 99 itu kampus terbakar, lalu tahun 2000 itu dikirim ke Jogja  

Mengungsi akademik 

 

 
Lalu waktu di Jogja di Duta Wacana, selesaikan S1-nya di Duta Wacana, kuliah di UKIM, 
Universitas Kristen Indonesia Maluku, selesai teorinya, pas mau waktu mau apa 
namanya, skripsi kampus terbakar.   

 

 Dibakar massa waktu, lalu selesaikan skripsi  di Duta Wacana,   

 

Waktu selesaikan skripsi di Duta Wacana, ada beberapa kakak juga yang sudah disini, 
kakak beta juga cukup punya nama toh, misalnya yang sekarang lagi ambel S3 di UGM 
itu Dek Gasperz, lalu antua pu istri Nancy Gasperz Louisa yang ada S3 Sosiologi Agama 
disini juga 

Mengunjungi teman di UKSW 

 

 
Lalu kemudian ada beberapa juga misalnya bung Max Zacharias, pendeta juga, 
sekarang pengurus besar apa namannya, AM GPM, Angkatan Muda di Ambon, AM 
GPM. 

 

 Jadi pas beta kesini kebetulan kakak-kakak dong kan apa namanya, kos di asrama, lalu 
dong ajak katong pigi di UKSW, tapi belum pernah terlintas pikiran itu 

 

 

Lalu waktu itu memang sempat terpikir untuk ambil di UGM, karena teman dekat sekali 
dulu Devi (…) itu, dia ambil M.Hum di UGM, dia sempat kontak-kontak juga, mau sekolah 
dimana, ambil di UKSW atau di UGM, tapi kakak-kakak itu bilang lebih baik di apa 
namanya di UKSW, karena ternyata waktu itu UGM punya akreditasi lebih rendah dari 
UKSW 

Mengevaluasi alternatif 

 

 
Jadi waktu beta mau ambil keputusan itu kan (…) juga, ternyata di Jawa Tengah itu, 
UGM dengan UKSW masih saingan toh, dan dari segi kualitas juga malah kakak-kakak 
beberapa rekomendasi untuk ke sini.  

 

 
Jadi memang waktu itu sempat terlintas untuk ambil di UGM, karena memang waktu S1 
kan di Jogja Duta Wacana, pernah ke UGM, main-main ke UGM, liat kampusnya 
memang kampus hebat besar, kemudian namanya kan su terkenal 

 

 Dulu waktu masih kecil-kecil waktu masih SD SMP kan su dengar UGM, seng pernah 
dengar UKSW 

 

 Tapi satu pilihan juga bahwa ah mending ambil di UKSW saja karena pilihan-pilihan yang 
tadi itu, kualitas  Menetapkan pilihan 

 

 Lalu kemudian su pernah di UKDW jadi mau cari suasana baru juga, pilihan itu juga mau 
cari suasana baru juga di apa namanya di UKSW. 
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P: Setelah om Frans datang kesini bagaimana penilaiannya terhadap kampus ini?    

T: 

Jadi sampe disini langsung kos di 301, jalan baru, kesan yang pertama e, kesan yang 
pertama waktu, ini kan sampe sini pertama seng tau mau tinggal dimana waktu itu, jadi 
belum, orang lain kan biasanya sudah saudara-saudara dong minta saudara-saudara 
supaya datang siap tempat, tempat kos dan sebagainya, tapi beta waktu itu jalan raba 
saja, maksudnya jalan seng pikir bahwa nanti susah di UKSW, dapat di Salatiga 

Jalan raba  

 

Lalu waktu itu terbang sampai di Surabaya, dari Surabaya jam 12 siang atau sekitar jam 
1 siang dari Surabaya, sampai disini sudah jam, baru jam 4 pagi, ndak tahu mau 
kemana, tapi waktu tarek tas waktu masuk di gerbang luar satpam panggel, satpam su 
ini, jadi itu kesan pertama, satpam tanya mau kemana adek? Ini rencana mau sekolah 
disini, mau S2 disini, oh ya mari-mari masuk dulu masih gelap, kan kebetulan masih 
gelap jadi masuk duduk disini. 

Memperkenalkan diri  

 

Jadi satpam bikin teh, lalu ambil antua pung nasi kuning ada disitu, nasi bungkus, su 
makan ka blum, jadi dia tanya ke beta, mas sudah makan? belum, sudah makan dulu, 
trus mending ada kursi panjang itu kalau capek istrahat dulu nanti kalau sudah siang 
baru mulai cari kos.   

Dilayani  

 
Jadi itu kesan pertama, tempat lain seng mungkin begitu, tempat lain pasti su tutup pintu 
pagar, tapi ini UKSW kesannya luar biasa, dong sambut katorang baik-baik, satpam ini 
lupa antua pu nama, tapi antua masih ada sampai sekarang 

Terpesona  

 Jadi sampai abis makan, karena baru jam empat, stengah lima (…) antua kasi bangun 
karena sudah mulai rame, jam 7 jam 8 kan sudah rame sekali,  

Mencari kos 

 

 

Sampe sini, pas dapat mahasiswa, ada mahasiswa, masih berdiri di depan pintu cuci 
muka semua di ruang rektorat itu, lalu mahasiswa, mahasiswa itu bukan mahasiswa dari 
Indonesia Timur, memang mahasiswa dari masih orang Jawa, jadi Mas mahasiswa baru? 
Iya mas, fakultas apa? Beta mau ambil S2 Manajemen, dia waktu itu rencana mau ambil 
S2 Sosiologi Agama, jadi ditanya sudah dapat kos? Belum, beta belum ini, ya udah kalau 
gitu kita cari sama-sama 

 

 
Jadi waktu itu katong deng becak, keliling keliling, deng becak keliling dapat di Jalan 
Baru, jadi deng itu pak beta bilang begini, coba cari tempat kos yang agak jauh sedikit 
dari kampus, jauh dari lingkungan Indonesia Timur, beta dulu seng mau bergabung deng,  

 

 

Sampe langsung dia tanya, dia su siapkan taruh tempat kos pung ibu kos tinggal, lalu dia 
bilang begini, dia itu namanya Adit, Adit itu nanti satu angkatan juga, dia bilang mas nanti 
kalau mau, dia kasi nomor telpon, nanti kalau misalnya mau cari kasur, cari sarung 
bantal tenga bel 

 

 Ya udah, jadi beta pikir wah luar biasa, kesannya luar biasa jadi bukan cuman Terkesan dengan sikap satpam   
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mahasiswanya tapi satpam, kan terkesan biasanya apalagi kalau subuh kayak gitu, 
satpam tanya macam-macam toh, mau kemana, belum jam kampus jadi nanti aja kalau 
udah jam kampus baru datang, kan biasanya gitu, tapi ini nggak, masuk dulu masuk ke 
dalam, istrahat dulu tanya udah dapat kos belum, jadi nanti pagi baru cari kos saja.  

 Itu kesan pertama, jadi makanya waktu pertama sudah apa ya rasa memiliki UKSW, 
karena disambut seperti di rumah sendiri. itu yang paling penting 

Merasa dihargai 

 

 
Jadi orang yang asing di tanah orang ya di rantau, dorang su sambut seperti begitu, itu 
terkesan sendiri, dalam hati terkesan bahwa oh ternyata UKSW ini dia punya apa 
namanya, keramahtamahan luar biasa 

 

 

Jadi su dapat kos, semua su ok, jadi mulai urus administrasi, waktu itu karena cuma 
tinggal satu hari itu, lalu besoknya kan harus ini wawancara, jadi langsung cari mbak Ira, 
jadi waktu itu kan sudah punya antua pu nomor telpon, via email, ba-email waktu itu, 
datang langsung ke gedung G, lantai 3.   

Mengurus administrasi 

 

 Sudah langsung ke gedung G, telpon mbak Ira malah ramah juga, oh pak Frans mari, 
gitu disambut, jadi nggak apa yah, nggak ada birokrasi yang panjang.  

 

 Sampai baik-baik tanya, kalau sudah siap untuk tes, kita tes  

 Sudah waktu itu sampai, ada sekitar ada beberapa orang yang belum ikut tes itu, ada 
sekitar 8 orang, setelah 7 orang yang belum tes karena (…) 

 

 

Jadi sambutan-sambutan itu yang, kesan-kesan itu yang bikin rasa at home, belum 
kuliah katong sudah disambut dengan keramahtamahan, disambut dengan senyuman, 
akhirnya rasa capek karena perjalanan jauh jadi hilang, lalu semangat kuliah jadi lebih 
tinggi  

Merasa dihargai  

    

P: Kalau proses belajar mengajar sendiri di kelas dengan dosen itu bagaimana om 
menilainya?   

T; Ya itu beda dengan apa yah, beda ini ambil bandingan waktu S1 

Keakraban hubungan dosen 
mahasiswa HYD 

 
S1 kan rata-rata doktor, di UKIM, lalu kemudian pengalaman dosen, coba bikin 
bandingan e, pengalaman dosen disana, memang apa namanya mudah ditemui dosen-
dosen di UKIM juga, tapi perasaan itu beda dengan waktu ketemu dosen-dosen UKSW  

 
Sampai disambut, tanya bagaimana keadaan, dari Ambon ya, Ambon bagaimana, 
langsung tanya (…) bagaimana? itu mulai cerita dulu tanya katong pu pengalaman-
pengalaman  

 
Kemudian waktu itu pertama kali ketemu itu pak Supramono, prof Mon ke beta antua 
bilang begini, beta su pernah ke Ambon, saya sudah pernah ke Ambon waktu itu untuk 
kegiatan pembinaan untuk sarjana-sarjana pendidikan, jadi su tau keadaan Ambon, dulu 
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dengan skarang bagaimana? Ambon dulu waktu itu begini, pergi kan belum kerusuhan, 
sekarang bagaimana 

 Jadi cerita, jadi jarak antara dosen dan mahasiswa itu terasa beda, jadi beda dengan 
waktu di UKIM di Ambon, beda waktu di Duta Wacana.   

 

Katong disini mau ketemu dosen mudah, misalnya kalau mau tanya sesuatu langsung 
berdiri di jalan-jalan langsung, proses berbagi informasi jalan disitu, mau ketemu seng 
perlu harus buat janji dulu, kalau ketemu disitu katong langsung bicara deng dorang baik-
baik 

 Itu kesan-kesan dengan dosen UKSW seperti itu.  

 

Lalu kemudian satu hal yang paling berkesan di UKSW waktu S2 itu dosen-dosen itu 
malah dorang punya pengetahuan itu dibagi, semuanya dibagi untuk mahasiswa, apa 
saja mereka, malah yang paling berkesan juga langsung ditawar, saya punya buku ini, 
boleh pinjam untuk difotocopy, atau misalnya ada kesulitan bisa temui saya Dosen peduli HYD 

 

Itu yang tidak ditemui di tempat lain tidak tahu, tapi kalau pengalaman di Duta Wacana, 
saya kan tahu keadaan seperti apa dulu dan waktu di UKSW rasa beda, jadi yang 
penting apa namanya saling menghargai, itu dosen sudah memberikan apa saja yang 
katong butuh untuk pengembangan pengetahuan, itu di UKSW  

    

P: Berarti boleh dibilang ini menjadi salah satu keunikan UKSW dibanding perguruan 
tinggi lain ya?   

T: 
Iya, karena tadi beta bilang itu kan apa namanya, karena sudah S1 di Ambon dan 
selesaikan studi di Duta Wacana, jadi su bisa bikin perbandingan itu bahwa di UKSW 
ternyata beta lihat beda 

  

 Itu keunikan-keunikan yang coba apa namanya, dihidupkan di UKSW   
    

P: Sekarang sudah lulus S2 dan sekarang lanjut S3, apa hal yang paling dibanggakan 
dari fakultas Ekonomi khususnya Progdi Manajemennya ini?   

T: Jadi waktu selesai studi, balik, balik ke Ambon,    

 
Balik ke Ambon itu entah karena ijazahnya kah, belum tau pasti karena ijazah lalu 
disuruh untuk bertugas di Lembaga Pembinaan Jemaat, lalu kemudian tugas juga di, 
diberi kepercayaan untuk tugas staf di Litbang, lembaga Penelitian dan Pengembangan 

Mendapat kedudukan karena latar 
belakang pendidikan HYD 

 
Jadi mungkin karena, jadi pikiran itu, pikiran beta waktu itu salah satu karena dong tahu 
bahwa selesai sekolah di UKSW, kemudian punya spesifikasi khusus di Manajemen, 
makanya dorang minta ditempatkan disitu.   

 Artinya apa, artinya bahwa di Sinode GPM khusus, sinode GPM dong berpikir bahwa 
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orang-orang yang jebolan MM UKSW itu dong punya kualitas tersendiri.  

 Makanya waktu apa namanya, selesai studi ditempatkan disitu, dan bisa ini ditugaskan 
disitu.  

 Jadi dia punya nilai-nilai tersendiri seperti itu, karena memang dong tahu bahwa lulusan 
UKSW MM. 

 Lalu kemudian waktu itu sudah ditawarkan untuk jadi asisten direktur yang membidangi 
ruang lingkup litbang, bidang penelitian dan pengembangan 

 Nah itu kan kalau misalnya dipegang oleh orang-orang manajemen, itu jauh lebih baik 

 

Makanya pas sampai disitu harus buktikan diri, buktikan diri bahwa bisa pegang 
tanggung jawab itu, karena bukan saja soal apa namanya, soal tanggung jawab bekerja 
di lembaga tapi juga tanggung jawab untuk membuktikan sebagai orang yang pernah 
dididik di lingkungan Ekonomi UKSW 

Membuktikan diri KS 

 Jadi mungkin karena dong menilai bahwa punya kapasitas di bidang itu makanya dikasih 
kesempatan untuk pegang jabatan itu.  

Kapasitas  

    

P: Jadi rasa bangga itu muncul setelah om Frans selesai studi disini ataukah pada 
saat masih kuliah disinipun rasa bangga itu juga sudah ada?    

T: Jadi sebenarnya waktu studi juga sudah rasa bangga 
Mendengar pengakuan tentang 

UKSW SIKON 
 

Sudah rasa pride itu sudah terasa, pas pulang waktu penelitian di Ambon juga berjumpa 
dengan orang-orang di Ambon khusus di lingkungan gereja, dorang bilang bahwa 
sekarang dimana? di UKSW, dan itu diakui 

 

Karena memang di Ambon itu banyak senior-senior mulai dari Ketua Sinode, dari 
pimpinan gereja itu, itu kan rata-rata juga jebolan UKSW, sampai ada beberapa senior 
yang masih muda juga, itu jebolan UKSW yang punya kualitas, yang dipercayakan juga 
untuk pegang jabatan-jabatan tertentu, dan yang diberi kepercayaan itu orang-orang 
penting itu membuktikan diri, bahwa mereka bisa untuk ambil tanggung jawab itu 

Menilai kualitas alumni SIKON 

 

Ada beberapa yang bisa disebut misalnya Pak Maspaitela, itu yang pernah selesaikan 
studi disini juga, dank arena kebanggaan-kebanggaan itu sudah ditanam oleh para 
senior, lalu secara umum di sinode GPM itu kan, orang-orang yang tadi disebutkan itu 
kan punya nama, jadi sewaktu jadi orang yang belajar di UKSW, pulang disana juga rasa 
bangga, karena ternyata walaupun belum bekerja, tetapi membawa nama UKSW itu di 
Ambon sendiri sudah dikenal oleh orang UKSW juga  

 Jadi bukan karena sudah lulus saja, waktu sudah diberikan kepercayaan untuk tugas di 
kota, di sinode tapi waktu kuliah juga rasa bangga itu sudah mulai muncul Bangga karena jadi mahasiswa 

UKSW  
 Nah rasa bangga itu kan, rasa bangga-rasa bangga yang apa namanya, didapat karena 



255 

 

statusnya mahasiswa UKSW waktu itu, itu bikin katong ini belajar dengan serius, karena 
katong ingin membuktikan diri juga, karena mempersiapkan karena satu ada beberapa 
kakak senior di Ambon kan punya nama besar disana, dari ketua sinode sampai 
beberapa pengurus-pengurus angkatan muda itukan orang UKSW juga, hanya rasa 
terbeban juga sebenarnya, rasa terbeban kalau memang bawa nama label mahasiswa 
UKSW berarti harus bisa buktikan diri untuk bisa sama dengan mereka, minimal sama 
atau lebih  

 Itu yang mendorong untuk belajar lebih keras, karena satu membuktikan diri, kemudian 
setelah sekolah itu selesai ternyata benar bahwa diakui 

Belajar sungguh-sungguh KS 
 

 
Dan hasil kerja itu kan diakui juga, waktu bekerja juga bekerja dengan kesungguhan, 
kerja berupaya untuk aplikasikan semua pengetahuan yang didapat waktu masih 
mahasiswa waktu itu, aplikasi semua 

 Pokoknya bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, waktu 
diberi tanggung jawab juga diselesaikan dengan baik 

 

Salah satu juga bukan bawa nama pribadi, tapi nama UKSW, karena satu beta juga slalu 
berpikir  bahwa kalo seng bekerja dengan baik pasti dibilang ini master bagaimana, kalau 
sudah dibilang master bagaimana, pasti ditanya, ambil masternya dimana? kalau bilang 
UKSW, berarti nama UKSW lembaganya yang dibawa-bawa, nah itu kan bikin citra 
kurang baik, itu beta pung pengalaman pribadi seperti itu.    

Mempertanggungjawabkan gelar KS 

 
Jadi kebanggaan itu dia tidak hilang, nah kenapa beta mau ambil S3 disini karena pikir 
satu, waktu itu rencana mau ambil itu di ini, seharusnya itu di UI, kan sudah berproses di 
Universitas Indonesia waktu itu, su ambel dia punya brosur Menetapkan kebutuhan dan pilihan 

 

 Jadi waktu tugas satu tahun di sinode, lalu kemudian usul untuk sekolah, lalu waktu itu 
berpikir untuk di apa ni, di UI, mau coba cari suasana baru sebenarnya.  

 

 
Sudah berproses di UI juga sudah jalani pra-kuliah juga di UI waktu itu, tapi waktu itu 
rasa apa yah, ternyata apa namanya, bukan subjektif ya penilaian, bahwa ternyata di UI 
kan punya akreditasi juga kan masih B waktu itu (…) 

Mengevaluasi dan Lanjut S3 di DIM 
UKSW 

 
KS  

Kemudian waktu pertama sampai di UI kan sambutan seng sama, waktu pertama itu, itu 
pokoknya terbawa-bawa, jadi pas masuk juga satpam seng sapa, pas tanya pak program 
doktor dimana? oh disana, tapi kalau disini nggak, antar, oh mahasiswa baru yah, mari 
sama-sama, disana beda 

 

Abis itu kemudian ketemu dengan mahasiswa juga jaraknya, jaga jarak sekali, itu apa 
yah, jadi kesan-kesan itu yang bikin untuk kembali disini, jadi satu pengalaman bersama 
dengan dosen-dosen UKSW juga itu apa namanya masih melekat, masih ingat, masih 
ingat pembimbing, masih ingat UKSW jadi pikir sebaiknya ambil S3 di UKSW saja  
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Lalu waktu sampai disini berproses seperti biasa karena sudah bakukenal, lalu 
kebanggaan itu muncul tetap ada, nah waktu kuliah, waktu akreditasi A itu malah bangga 
luar biasa juga, malah universitas-universitas yang lain juga tidak dapat akreditasi seperti 
itu Bangga karena akreditasi HYD 

 Jadi akreditasi itu kan ternyata bukan karena ada hal-hal tertentu tapi memang karena 
kualitas UKSW memang sudah teruji 

 Dia punya tamatan pertama itu kan tembus dengan Suma Cumlaude, bukan cuma 
cumlaude tapi suma cumlaude dengan IP 4, dan prestasinya juga sudah diakui 

Kualitas lulusan HYD 

 Itu yang bikin kebanggaan, kebanggaan itu dia sampai semakin baik, malah proses 
belajar sampai sekarang juga makin banyak hal yang didapat, banyak sekali Memacu diri KS, PK 

 Para dosen malah kadang-kadang dong pake dong pung pengalaman sekolah di luar 
negeri diterapkan disini, jadi itu bikin katong pacu diri luar biasa 

    

P: 
Selain dorongan untuk memacu diri dan belajar keras, adakah wujud -wujud 
kebanggaan lain yang muncul seperti misalnya melalui menunjukkan simbol-
simbol tentang DIM atau UKSW kayak stiker, ataukah upload foto dan lain-lain…? 

  

T: Ada jadi, beta pung stiker pernah kan tempel di laptop, stiker yang itu stiker program 
doktor manajemen, itu kan tempel juga disitu 

Memajang simbol-simbol program KS 

 

Lalu kemudian apa namanya, kalau kesempatan ke Jakarta misalnya dengan teman-
teman yang su ini su kuliah, katong kalau ketemu sering ini, sering tonjolkan nama 
UKSW, misalnya duduk sama-sama dengan teman-teman lain ketemu, selalu cerita 
UKSW bahwa ternyata, bukan cuma punya kualitas pendidikan saja, tapi misalnya soal 
makan sama-sama dengan dosen, duduk ngobrol sama-sama dengan dosen, dimana 
saja Menceritakan keakraban dengan 

dosen KS 

 

Itu hal-hal kecil yang apa namanya bikin orang tertarik sebenarnya, jadi kan orang 
datang itu kan bukan cuman untuk dia pung pengetahuan saja, tapi sebenarnya 
suasana-suasana yang dibangun di tempat-tempat tertentu itu, itu kan bisa membuat 
orang betah walaupun beban kuliah luar biasa, tapi kebersamaan kebersamaan dengan 
dosen itu malah jauh lebih baik 

 

Makanya waktu apa namanya dengan teman-teman itu katong rencana for bikin jaket, 
jaket UKSW, kemudian rencana supaya foto bersama dengan dosen-dosen UKSW, foto 
di depan kampus, dan itu ternyata bukan, tapi dong tempel juga di dong pu mobil, jadi 
ditaruh, teman-teman banyak punya mobil itu kan taruh foto-foto UKSW banyak, stiker-
stiker UKSW, brosur-brosur UKSW kan taruh juga disitu, teman-teman kan banyak 
misalnya kalau pulang kuliah kan naik dong pu mobil wah ternyata apa, simbol-simbol 

Memamerkan simbol-simbol 
program  
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UKSW banyak disitu 

 Artinya apa bahwa dong juga ingin supaya waktu berjumpa dengan rekan-rekan, iya 
identitas itu dibawa kemana-mana, jadi tidak disembunyikan. 

Menunjukkan identitas  

 
Jadi waktu dimana saja pasti tunjukkan identitas itu, kan teman satu juga dokter di RSUD 
itu, dokter Anton namanya, itu malah stikernya, stiker UKSW tempel langsung di ruang 
kerja, jadi di antua pung pintu masuk itu antua su taruh Program Doktor UKSW 

Memajang simbol-simbol program  

 Hal-hal kecil itu yang artinya apa, kalau orang rasa bangga dengan tempat kuliahnya 
pasti simbol-simbol itu dibawa, pasti itu. 

  

 Kalau orang seng suka dengan dia punya tempat kuliah pasti dia akan sembunyikan dia 
punya identitas, biasa begitu kan logikanya begitu.  

  

 
Tapi pengalaman waktu dengan teman-teman waktu misalnya ke Semarang, di UKSW 
ini kan beberapa dosen dari Semarang banyak, jadi dong seng pilih di Undip tapi dong 
pilih kuliah di UKSW  

  

 

Jadi kalau katong sama-sama kesana ditanya di dong pung kampus, malah dong lebih 
senang cerita tentang UKSW, jadi bukan saja cerita tentang dosen-dosen yang punya 
kualitas di bidangnya, tapi juga cerita tentang misalnya makan sama-sama, cerita 
tentang gampang ketemu dengan dosen, malah cerita tentang dosen UKSW yang murah 
hati 

Kepedulian dan keakraban dengan 
dosen HYD 

 

Murah hati dalam hal apa? tanya bahwa anda kurang buku apa, anda kurang jurnal apa, 
kalau mau cari jurnal yang baik disini, itu beta pikir sulit dapat di tempat lain, apalagi 
kalau su professor kan, disini malah professor katong ngobrol enak deng dorang, itu hal-
hal kecil itu yang apa namanya, yang buat pride ya. yang buat orang merasa bangga 

 
Pengalaman itu, kali ini kan ada hampir 20 orang program doktor, program doktor yang 
katong angkatan ke-4 ini ada 20 orang, itu kan kebanyakan semua dari luar, ada dari 
Jakarta juga yang sekolah disini, di Jakarta itu kan banyak yang hebat   

 

Tapi teman satu komisaris di perusahaan (…) itu malah ambilnya disini, kan pernah beta 
tanya kenapa ambil disini, dekat-dekat di UGM supaya kerja kan nggak capek pulang 
pergi, tapi karena itu cerita-cerita itu, cerita-cerita itu bahwa dosen-dosen UKSW itu, 
kemudian lingkungan bersama sebagai mahasiswa di UKSW itu kayak keluarga sendiri, 
nah itu yang buat dorang tertarik, jadi bukan cuma pengetahuannya, memang tidak tapi 
juga apa namanya berjumpa gampang dengan seseorang di lembaga itu kan pasti rasa, 
itu jadi daya tarik tertentu    

 
Hasil wawancara dengan Abdi (MM – Asal Salatiga – Bukan Alumni S1 FEB) 
Hari/Tanggal: Selasa, 7 Mei 2013 
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Waktu: 13:26-13:46 
 
Joseph: Pewawancara (P) 
Abdi: Terwawancara (T) 
 

 Hasil Wawancara  Tema Analitis Kalimat ( -Kalimat)  KKI  
P: Bagaimana ceritanya sehingga bro memilih untuk kuliah di MM FEB UKSW?    

T: 

Ya karena ada yang namanya kebutuhan, kebutuhan karena saya lihat dewasa ini 
bagaimana gereja di aliran kami atau bisa dikatakan Pentakosta, Pentakosta itu 
kebanyakan masih membutuhkan yang namanya manajemen, manajemennya masih 
kurang efektif atau kurang bagus  

Mengenali kebutuhan  

 

Oleh karenanya ketika saya ambil keputusan, waktu saya masuk ke UKSW saya berpikir 
apakah saya mau ambil hukum, ataukah saya mau ambil pendidikan, atau saya mau 
ambil psikologi, atau saya mau ambil manajemen, atau studi pembangunan, tapi ketika 
saya pikirkan terus saya juga dapat ide, oh ya dewasa ini gereja membutuhkan 
manajemen 

Mempertimbangkan dan 
menetapkan pilihan 

 

 Jadi dimanapun nantinya saya bisa masuk, ketika saya bekerja saya bisa masuk, ketika 
saya di gereja juga saya bisa masuk, jadi bisa membantu lah  

 

    
P: Pilihan untuk memilih MM UKSW itu pertimbangannya bagaimana?    

T: 

Karena gini ya, waktu lihat akreditasinya itu lho, dijamin akreditasi A, dari situ kita sudah 
bisa melihat dari kualitasnya trus saya lihat struknya waktu pertama kali datang saya lihat 
struknya, disitu dilihat para pengajar-pengajarnya, jadi dari situ saja kita sudah bisa lihat 
o pengajarnya berbobot, pengajarnya berkualitas, studinya pasti bagus  

Mengevaluasi pilihan  

    

P: Sebelum itu pernah nggak punya impian untuk kuliah di universitas lain seperti 
misalnya UGM atau yang lain gitu pernah?   

T: Pernah saya pikirkan, tapi lebih yang dekat saja sudah ada yang berkualitas ngapain 
jauh-jauh karena domisili dari asli ya,  

  

    
P: Tahu tentang MM ini dari siapa?    

T: 

Waktu itu saya diajak seorang teman, kebetulan teman saya ada di manajemen 
pendidikan, tapi waktu pendaftaran kok saya salah secara tidak langsung atau mungkin 
bisa dianggap kebetulan yah, ketemu sama dengan sekretaris MM, trus saya minta 
brosur juga dikasih  

Mengumpul informasi dan 
mempertimbangkan  
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 Waktu itu juga nunggu sekretariat dari MP, tapi sedang keluar makan siang, jadi saya 
lihat, saya lihat dan dari situ saya berpikir 

 

    

P: Bagaimana penilaian bro terhadap perkuliahan di MM ini? PBMnya, kualitas 
dosennya, dan fasilitas yang diberikan?   

T: 

Boleh dikata kalau di MM, proses belajarnya sersan, serius tapi santai, jadi dari dosen-
dosennya pun berbobot, banyak yang memberikan pengalaman, pengalaman dalam 
dunia kerja itu yang terpenting, bukan hanya masalah teori aja, kalau teori kita bisa 
belajar, tapi kalau masalah pengalaman itu kita bisa pakai di dunia kerja    

Keseimbangan teori dan praktek  

 

Kalau mahasiswanya sejauh ini, hubungan antar mahasiswanya berjalan dengan baik 
satu dengan yang lain, tapi mungkin karena kesibukan di akhir-akhir perkuliahan karena 
tugas akhir ini, mungkin masing-masing fokus sama tugas akhir, jadi untuk sementara ini 
masih vakum, hubungan satu dengan yang lain 

Hubungan mahasiswa baik  

    

P: Sejauh pengamatan br o, apa keunikan atau keunggulan yang dimiliki MM ini 
dibandingkan perguruan tinggi lain?   

T: 

Yang jelas yang pertama masalah biaya, masalah biaya lebih ringan bila dibandingkan 
universitas-universitas lainnya, untuk strata 2 ya, trus yang kedua masalah kurikulumnya, 
karena di tempat kita kan bukan dwimester tapi trimester, jadi itu memberikan 
kesempatan untuk mahasiswanya untuk lebih cepat lagi, menghemat waktu di dalam 
masa belajarnya, ya itu saja sih yang saya ketahui.    

Biaya dan sistem HYD 

    
P: Ada nggak kebanggaan yang dirasakan karena kuliah di MM?    

T: 

Tentunya pasti ada ya, dari setiap pribadi pasti ada kebanggaannya karena tidak semua 
orang punya kesempatan yang sama dengan kita, bisa kuliah di MM dan terlebih lagi 
dengan kebanggaan ini kita jadi punya yang namanya impian atau kita punya yang 
namanya tujuan ke depan lebih, jadi kita sudah punya knowledge, kita sudah punya 
experience, dan nanti di dunia kerjapun nanti kita dapat experience yang lebih   

Bangga karena pengetahuan HYD 

 Jadi dari MM inilah merupakan suatu batu lompatan untuk kita meraih karir kita yang 
lebih baik lagi, jadi itu bagi saya juga suatu kebanggaan 

    
P: Apa yang paling dibanggakan dari MM?    

T: 
Bangganya karena diajar oleh pengajar-pengajar yang professional, berpengalaman, 
bukan hanya di dunia pendidikan, tapi pengalaman di luar di dunia bisnis, mereka punya 
pengalaman, itu juga merupakan suatu kebanggaan, karena dosen-dosen kita bukan 

Bangga karena kualitas dosen HYD 



260 

 

dosen yang biasa tapi dosen yang berprestasi  
    

P: Pada saat seperti apa, atau kondisi seperti apa kebanggaan itu muncul?    

T: 
Mungkin muncul pada saat ketemu dengan teman-teman dari kampus yang lain yah, jadi 
bisa saling bertanya, untuk oh bagaimana dengan kampusmu, bagaimana dengan 
kuliahmu, para pengajarnya, dan sebagainya Berbagi info universitas SIKON 

 Dari situ kita bisa lihat suatu keunikan satu dengan yang lainnya 
    

P: Ada nggak pengaruh dari rasa bangga itu terhadap hubungan antara masbro 
sendiri dengan dosen? Misalnya tambah respek atau apa,   

T: 

Untuk sedikit atau banyak pasti ada rasa respek, meskipun boleh dikatakan simpati ya, 
simpatinya dalam hal kita mengikuti setiap pengajaran dengan baik, dan dengan 
mengerjakan setiap tugas yang dikerjakan, itu juga bentuk dari suatu simpati kepada 
dosen, bukan hanya menjalin hubungan yang lebih dekat dalam artian makan bareng 
atau kemana bareng ndak tapi hal itu juga bisa ditunjukkan ketika kita mengikuti setiap 
proses dengan baik dan benar  

Simpati PK 

 Jadi karena saya bangga diajar oleh pengajar yang professional, jadi saya harus 
menggunakan kesempatan ini dengan benar 

    
P: Pengaruhnya terhadap minat untuk belajar?    

T: 
Ya, ada karena itu seperti saya jelaskan tadi dengan diajar dosen yang professional, itu 
memberikan minat, oh saya diajar berarti saya punya kesempatan untuk menggali ilmu 
yang lebih 

Ingin belajar lebih PK 

    

P: Pernah ikut kegiatan -kegiatan ilmiah di luar kelas? Seperti seminar, lomba karya 
ilmiah   

T: Dulu pernah, ikut sama bro juga kan waktu kita lomba karya ilmiah itu, tapi kan kita 
akhirnya nggak masuk ya selama pengalaman di UKSW hanya sekali itu saja 

  

 
Seminar ikut, jadi seminar untuk bekali kita, meskipun beda dari projectnya kita mungkin 
ada suatu bisnis batubara atau (…), dan sebagainya tapi secara tidak langsung itu 
memberikan pengalaman yang berharga buat kita 

  

 Pengalaman juga kan kita bisa mengerti, oh ternyata di dunia kerja seperti ini.    

 Ada manfaatnya dari seminar-seminar yang ada, banyak membekali khususnya dalam 
hal pengetahuan juga 
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P: Bagaimana rasa bangga itu diekspresikan dalam kehidupan sehari -hari?    

T: Hal yang simple kita kan pernah dapat stiker MM dulu ya, waktu pertama kali masuk, itu 
saya juga senang, saya tempelkan di helm, helm saya Pasang stiker KS 

 Jadi kemanapun saya berada kan saya pakai helm, oh ini anak MM, jadi dari situ 
kebanggaan saya juga  

 

Trus yang kedua juga benar dengan perubahan hidup, karena kita juga sudah masuk di 
strata dua, mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan di gereja kita harus lebih baik 
lagi, dalam artian hal yang simple saja, biasanya terlambat, kita skarang belajar untuk 
tepat waktu, kita ini S2, apalagi manajemen, dari situ kan kita sadar oh ya, tingkatan kita 
sudah berbeda, kita sudah menaiki anak tangga yang lebih tinggi lagi jadi sikap dan 
perilaku kita juga harus lebih berubah.  

Mengubah perilaku KS 

    
P: Kalau sha ring -sharing, aplikasi ilmu dengan orang lain pernah juga nggak?    

T: Sedikit banyak ada, tapi ketika kita share sama orang lain kan nggak sepenuhnya semua 
kita share kan tapi kan hal-hal yang praktikal yang disharekan 

Share KS 

    
P: Kalau dalam kegiatan perkuliahan di kelas, wujud kebanggaan itu muncul nggak?    

T: 

Sikap bangga itu juga bisa timbul ya di kelas karena kita kuliah dengan orang-orang yang 
menurut saya orang-orang yang hebat, karena bukan suatu hal yang mudah ketika naik 
di strata yang kedua, itu juga suatu keputusan yang besar, (…) yang besar, itu juga 
kebanggaan jadi teman-teman sekelas juga, kita bisa belajar oh bagaimana mereka 
menjalani pekerjaan mereka, bagaimana mereka menjalani aktifitas mereka, kita kan 
bisa share kita bisa tanya satu dengan yang lain, itu juga merupakan suatu kebanggaan   

  

    
P: Jadi bisa terekspresi lewat?    

T: 

Di kelas kita bisa sharing, ya dalam prosesnya itu, prosesnya kita bisa apa namanya, di 
perkuliahan itu kita kan duduk dengan orang-orang yang berbeda, dan bagi saya orang-
orang yang berbeda orang lain ini, rekan mahasiswa ini adalah orang-orang yang luar 
biasa,   Sharing PK 

 Jadi itu juga suatu kebanggaan karena ada orang-orang hebat di sekeliling saya, baik 
dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan di gereja 

    

P: Dalam hubungan dengan mahasiswa dari fakultas lain, bagaimana cara 
mengekspresikan kebanggaan itu?   

T: Jadi ada sih beberapa teman yang saya rekomendasikan, mungkin mereka S1 berbeda Memberi pertimbangan meng enai IMFL 



262 

 

dari manajemen tapi, saya saranin oh misalnya kamu nanti S2, ambil aja manajemen, 
karena itu sangat membekali, itu yang pertama  

studi lanjut  

 

Yang kedua sharing ilmu juga, dari situ kita kan bisa menunjukkan oh kepada mereka oh 
ternyata MM seperti apa, jadi ada sharing ilmu juga dan seperti yang saya katakana tadi 
yang sifatnya praktikal, jadi bisa digunakan dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari atau 
kehidupan kuliah.  

Sharing ilmu IMFL 
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HASIL OBSERVASI 
 
Kegiatan  : Pesta Rakyat Ekonomi 2013 
Hari/Tanggal  : Jumat, 5 April 2013 
Waktu Observasi : 18:50 – 21:35 
Tempat  : Lapangan Basket UKSW 
 
Catatan Deskriptif  
 
Pesta Rakyat Ekonomi (PESAKOM) merupakan kegiatan di Fakultas 
Ekonomi yang diselenggarakan Senat Mahasiswa Fakultas. Kegiatan ini 
dilangsungkan di Lapangan Basket UKSW dimulai dari jam 14.00 – 22.00. 
Dalam acara ini setiap angkatan di FEB UKSW mulai dari angkatan 2009 
hingga 2012 mempertunjukkan kreatifitas melalui tari teatrikal, band, dll. 
Selain itu dalam acara ini juga ada bintang tamu yakni OmCadas, 
Langensuko Band, dan DJ Archirave.  
Ketika peneliti datang mengikuti acara tersebut sekitar pukul 18:50 WIB, 
suasana masih terlihat agak sepi dan hanya beberapa mahasiswa yang 
terlihat berdiri mengelilingi lapangan basket dan menyaksikan pertunjukkan 
yang sedang ditampilkan angkatan 2012. Pertunjukkan dari angkatan 2012 
dikemas dengan cukup humoris, sehingga menghibur para penonton yang 
ada. Hal ini terlihat dari teriakan-teriakan antusiasme penonton untuk 
menyemangati para peserta yang sedang perform.  
Setelah penampilan dari angkatan 2012, dilanjutkan dengan penampilan 
dari angkatan 2011 yang menampilkan tari bollywood. Penampilan dari 
angkatan ini disambut meriah oleh para penonton. Mereka berdansa ala 
India, dengan menggunakan kostum dan musik bernuansa bollywood. 
Seusai penampilan, peneliti mewawancarai ketua angkatan 2011, yakni 
Saudara Mesakh. Berikut hasil wawancaranya:  
 
Q: Mas Mesakh, ambil konsentrasi apa?  
A:  Saya Akuntansi, 2011 
Q:  Mengenai tari india yang baru dipentaskan tadi itu, persiapannya 

berapa lama? 
A:  Sebenarnya kita terbentuk dari awal kita berdiri, kita ada namanya 

Egoal, itu semacam makrab dari Akuntansi, kita ada talent show 
disitu, kita terbentuk dan hingga sampai sekarang kita masih ada.  

Q: Kegiatan ini bagi mas sendiri tujuannya untuk apa?  
A:   Kalau bagi saya sendiri ini bisa mempererat hubungan teman-teman 
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antar angkatan, jadi ini kan kita Ekonomi ada empat fakultas 
(maksudnya program), dan kita semua ada disini, dari IESP ada, dari 
Manajemen ada, dari Akuntansi ada, Ilmu Ekonomi ada. Tari india ini 
juga menjadi ciri khas dari angkatan kami, jadi setiap tahun tampil kita, 
tapi dengan gerakan dan konsep yang berbeda.  

Q: Ada kebanggaan nggak mas terhadap angkatan 2011 ini? 
A:  Tentu saja kami bangga, tahun lalu kami juara 1 untuk ajang ini, jadi 

ini diperlombakan kita juara 1, kemudian kita ada tawaran di Bethany, 
di gereja Bethany untuk mengisi, trus tahun ini juga ada di final POM, 
dan di Pancasila juga kita akan mengisi ini. Ini sudah menjadi ciri khas 
dan kemarin untuk Seminar Merry Riana, kita juga dipanggil kesana.  

Q: Selain tari india, ada kegiatan-kegiatan lain ndak yang dibuat oleh 
angkatan 2011? 

A:  Saya kan ketua angkatannya, saya membuat rutin ada volley, kalau 
volley dari fakultas, kalau saya membuat rutinnya setiap ada kumpul 
angkatan, sama ada futsal, itu setiap hari Senin jam 8. Kita selalu rutin 
itu.  Itu kita cuma seangkatan aja. Karena ini yang mengkoordinir 
saya, ini acara saya, ini yang buat saya, juga untuk teman-teman 
saya.  

Q: Sebagai seorang mahasiswa di fakultas Ekonomi, apa kebanggaan 
mas terhadap fakultas ini?  

A:  Sebenarnya fakultas Ekonomi, kebanggaan dari kami bisa dikatakan 
kami kompak. Tapi yang menjadi satu kelemahan kami, diantara 
kekompakan itu masih ada yang lebih kompak, kalau saya lihat 
fakultas Elektro. Elektro paling kompak. Yang saya inginkan yang 
saya harapkan dari ini, kita tuh masih seperti ada gap di tiap 
angkatan, jadi angkatan 2011 2010 itu kayak terpencar, hanya 
beberapa orang saja yang bisa membaur lah, itu yang pengen saya 
tingkatkan di fakultas Ekonomi biar semua angkatan itu bisa berbaur, 
dan ketika ada POM atau ada acara event olahraga tertentu kita bisa 
mendukung fakultas Ekonomi bersama-sama tanpa mengenal 
angkatan.  

 
Seusai melakukan wawancara dengan Saudara Mesakh, peneliti 
melanjutkan observasi dengan mengamati penampilan dari angkatan 2010. 
Angkatan 2010 menampilkan band yang membawakan beberapa lagu 
kontemporer. Sementara itu, mahasiswa yang datang mengikuti acara mulai 
bertambah, dan semua berdiri mengelilingi panggung yang berada di salah 
satu sudut lapangan basket.  
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Seusai penampilan dari angkatan 2010, peneliti mencoba untuk 
menghubungi ketua angkatannya tetapi kebetulan ketua angkatan 2010 
tidak hadir, sehingga tidak sempat melakukan wawancara. Angkatan 2009 
juga menampilkan band, yang membawakan beberapa lagu yang 
bernuansa. Pada saat angkatan 2009 tampil, terlihat suatu antusiasme yang 
tinggi dari para penonton yang peneliti perkirakan adalah mahasiswa-
mahasiswa angkatan 2009. Mereka langsung berpindah ke bawah 
panggung dan ikut bergoyang mengikuti alunan musik yang dibawakan oleh 
band angkatan. Seusai penampilan tersebut, peneliti menghubungi Saudara 
Papua (Nama panggilan di angkatan) yang merupakan ketua angkatan 
2009, dan melakukan wawancara sebagai berikut: 
 
Q: Menurut bro, apa keunikan yang dimiliki oleh angkatan 2009? 
A:  Yang dimiliki oleh 2009 itu banyak, dari multi-talent itu tidak saja kuat 

di bidang olahraga yang kita buktikan di Kambing Cup, kan di setiap 
tahunnya itu acaranya Ekonomi ada Kambing Cup, itu kita sudah 
mendapatkan dua kali berturut-turut, itu juga adalah sebagai sejarah 
dimana kami angkatan pertama yang mendapatkan title itu dua kali 
berturut-turut. Dan juga untuk tadi dari segi seni tadi yang bro bisa 
lihat ada OMB, mereka sudah melanglang buana sampai paling jauh 
mereka di pulau Bali. Itu tidak didapatkan oleh semua angkatan, 
cuma 2009 yang punya. Jadi itu yang saya bisa banggakan dari 
angkatan 2009. Masih banyak sih, jadi di salah satu mahasiswa kita 
mendapatkan beasiswa Djarum 

Q: Hubungan antar mahasiswa dalam angkatan itu bagaimana?  
A:  Kita sangat kuat. Memang ada sedikit gap-gap disana, misalnya ada 

yang sendiri, kelompok sendiri tapi itulah 2009, uniknya dimana 
walaupun kita mempunyai kelompok-kelompok sendiri tapi kalau 
bicara kebersamaan kita semua pasti ada.  

Q: Sebagai ketua angkatan, ada nggak program-program khusus untuk 
angkatan 2009?  

A:  Program khusus ada. Kayak misalnya kalau kita masih baru, 
semester 1, 2, 3, 4 itu kita bareng, tapi karena semester 5 kita sudah 
ada penjurusan, maksudnya sama-sama ambil jurusan jadi teman-
teman lain ada yang punya kesibukan sendiri. Jadi karena sudah 
punya kesibukan sendiri jadi dia sudah tidak sama-sama lagi. Kita 
hubungannya sangat baik karena bagaimanapun memang di tiap-tiap 
angkatan itu pasti ada tradisi, maksudnya bukan tradisi sih, ciri khas 
masing-masing. Di 2009 kami punya kelompok-kelompok sendiri 
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maksudnya kelompok ini sendiri, kelompok musik sendiri, kelompok 
untuk olahraga sendiri, atau hobby yang lain sendiri, tapi pada saat 
acara seperti ini yang menuntut kebersamaan, pasti 2009 itu jadi 
satu. Itu yang membedakan 2009 dengan angkatan lainnya.  

Q: Dalam hal untuk merepresentasikan Ekonomi di depan fakultas-
fakultas lain di UKSW, apa kontribusi 2009 selama ini? 

A:  Kontribusi 2009 yang paling kelihatan yang saya tahu ya mas ya, itu 
dimana kalau 2009 dalam urusan olahraga, dalam bidang olahraga. 
Di olahraga di setiap di UKSW kan menyelenggarakan Pekan 
Olahraga Mahasiswa (POM), itu di setiap cabang olahraga itu pasti 
2009 mengirimkan salah satu atlet di tiap cabang olahraga dan 
memang mereka sangat berkontribusi di cabang olahraga tersebut. 
Dan untuk seni tadi mungkin saya bisa membanggakan ORB, karena 
mereka sudah bermain di misalnya kayak acaranya Fiskom, 
acaranya Pertanian, FKIP, mereka pasti ada disitu untuk jadi bintang 
tamu. Jadi bukan di acaranya Ekonomi sendiri, tapi untuk fakultas 
mereka open.  

Q: Terlepas dari angkatan, kebanggaan bro sendiri terhadap fakultas 
Ekonomi itu apa?  

A:  Yang saya paling banggakan adalah pertama ini adalah sebuah 
fakultas yang besar di UKSW, masuk 3 besar diantaranya FKIP, FTI 
dan juga Ekonomi, yang saya paling banggakan dari Ekonomi adalah 
memang kita ditunjang dari berbagai bakat dan minatnya kita, tapi 
memang tidak 100% fakultas memberikan penunjangan tersebut, 
akan tetapi mereka selalu mendukung dengan kegiatannya kita itu 
apa seperti yang bro bisa lihat pada malam hari ini, terjadinya pesta 
rakyat ini tentunya ada campur tangan dari pihak fakultas. Jadi kita 
tidak bukan hanya sekedar saja belajar tapi bagaimana kita juga bisa 
mengekspresikan diri-diri kita di bakat minatnya kita jadi Fakultas 
Ekonomika dan Bisnis itu menyiapkan wadah buat kita dengan 
adanya acara ini.  

 
Seusai wawancara dengan Saudara Papua, peneliti melanjutkan 
pengamatan terhadap acara tersebut. Angkatan 2009 menutup penampilan 
per angkatan. Sesudah angkatan 2009 tampil, dilanjutkan dengan 
penampilan dari bintang tamu berturut-turut OmCadas, Langensuko Band, 
dan DJ Archirave.  
Mahasiswa yang datang untuk menyaksikan Pesta Rakyat Ekonomi berasal 
dari berbagai angkatan di Fakultas Ekonomi. Ada mahasiswa yang datang 
bersama dengan teman-teman seangkatan, ada pula yang datang dengan 
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bersama orang-orang terdekat. Sosialisasi yang terjadi di tempat tersebut 
juga terlihat mahasiswa-mahasiswa kebanyakan bersosialisasi dengan 
teman-teman seangkatan, guna memberikan dukungan kepada angkatan 
masing-masing.  
 
Catatan Reflektif  
 
Dalam acara tersebut, terlihat suatu bentuk ciri khas yang menjadi keunikan 
(uniqueness) yang dimiliki oleh setiap angkatan yang ada di FEB UKSW. 
Setiap angkatan mencoba untuk mempertunjukkan keunikan angkatan 
masing-masing lewat penampilan yang disajikan dengan tari teatrikal, 
maupun penampilan band. Selain uniqueness, setiap angkatan juga 
mempertunjukkan kekompakan yang dimiliki mahasiswa-mahasiswa dalam 
angkatan tersebut. Setiap penampilan angkatan maupun mahasiswa-
mahasiswa yang menyemangati penampilan angkatannya seolah-olah ingin 
mengatakan bahwa “inilah kami angkatan …” Ajang ini menjadi sebuah 
arena pengekspresian diri sebagai sebuah kelompok (angkatan), dan 
mahasiswa juga memiliki kebanggaan tidak hanya kepada fakultas secara 
lebih luas, tetapi secara lebih khusus kepada angkatan-angkatannya lewat 
prestasi-prestasi angkatan yang telah dicapai.  
 
Berdasarkan observasi ini, dapat diangkat beberapa tema penting 
yaitu: 

1. Pertunjukkan per angkatan (tarian, band) (SIKON) 
2. Ciri khas angkatan (jenis tarian, band) (HYD) 
3. Prestasi angkatan (juara Pesta Rakyat, juara Kambing Cup) 

(HYD) 
4. Memberi dukungan pada angkatan (bernyanyi bersama, 

bergoyang, menyoraki) (KILK) 
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HASIL OBSERVASI 
 
Kegiatan  : Orasi Terbuka Calon Ketua SMF FEB 
Hari/Tanggal  : Rabu, 17 April 2013 
Waktu Observasi : 12:35-13.30  
Tempat  : Outdoor Tempat Parkir FEB 
 
Catatan Deskriptif  
 
Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FEB UKSW mengadakan kegiatan 
orasi terbuka bagi para calon ketua SMF FEB untuk periode 2013-2014. 
Melalui open recruitment yang telah dibuka beberapa hari sebelumnya, 5 
orang mahasiswa telah mengajukan diri sebagai calon ketua. Dalam orasi 
tersebut, ke-5 calon ketua tersebut memaparkan profil singkat, visi-misi, dan 
program kerja yang hendak dijalankan apabila terpilih sebagai ketua SMF.   
Mahasiswa yang hadir pada saat orasi tersebut tidak terlalu banyak, namun 
apabila diukur dari perkiraan panitia yang telah menyiapkan tenda dan kursi, 
dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang ikut menghadiri melebihi 
perkiraan. Mahasiswa yang datang ikut memberikan dukungan dengan 
menyoraki para calon ketua, namun ada pula yang hanya datang untuk 
sekedar nonton.  
Acara diawali dengan penyampaian visi dan misi, kemudian dilanjutkan 
dengan door prize, kemudian ada sesi tanya jawab oleh fungsionaris BPMU 
dan BPMF. Peneliti berkesempatan untuk mendengarkan pemaparan visi 
misi dari 2 orang calon ketua.  
 
Catatan Reflektif  
 
Berdasarkan pemaparan visi misi yang disampaikan oleh para calon, dapat 
terlihat bahwa setiap calon memiliki harapan dan perspektif masing-masing 
mengenai perkuliahan yang lebih baik di FEB UKSW. Program kerja yang 
dibuat juga lebih diarahkan untuk pemantapan apa yang dirasa masih 
kurang selama ini.  
 
Berdasarkan observasi ini, dapat diangkat beberapa tema penting: 

1. Kepedulian pribadi pada perkuliahan FEB melalui organisasi 
mahasiswa (KBM) 

2. Kreatifitas (yang nampak lewat visi dan misi) (KBM) 
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HASIL OBSERVASI 
 
Kegiatan  : Basket FEB vs Pascasarjana POM 2013 
Hari/Tanggal  : Jumat, 19 April 2013 
Waktu Observasi : 19:30 – 20:17 
Tempat  : GOR SMA Laboratorium UKSW Salatiga.  
 
Catatan Deskriptif  
 
Pada malam hari ini, dalam kegiatan Pekan Olahraga Mahasiswa yang 
diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa Universitas (SMU) UKSW, 
dilangsungkan pertandingan di cabang olahraga Basket antara tim basket 
dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis melawan tim basket Pascasarjana. 
Pertandingan dimulai sekitar pukul 19:00 WIB. Peneliti sampai di tempat 
pertandingan pada sekitar pukul 19.30. Di dalam GOR sudah dipadati oleh 
para suporter yang peneliti perkirakan adalah sebagian besar mahasiswa. 
Di GOR tersebut ada dua balkon terpisah, dan balkon yang paling banyak 
ditempati penonton adalah balkon yang dekat dengan pintu masuk. Di sisi 
sebelah kanan dari pintu masuk GOR, ditempati oleh para mahasiswa yang 
peneliti duga kuat adalah suporter dari Pascasarjana, sedangkan di sebelah 
kanan pintu masuk adalah pendukung dari tim FEB.  
Selama pertandingan berlangsung suporter dari kedua kubu saling 
menyemangati tim mereka masing-masing, dengan meneriakkan atau 
menyanyikan yel-yel untuk menyemangati pemain. Sewaktu pertandingan 
berlangsung peneliti merekam antusiasme penonton dalam memberi 
semangat kepada tim yang bertandingan dengan kamera. Pada saat salah 
satu tim mencetak skor, maka suporter tim tersebut bersorak-sorai dan 
memukul-mukul botol aqua kosong pada lantai dengan suatu irama 
tersendiri. Demikian pula ketika salah satu tim gagal mencetak skor, 
suporter dari tim yang lain meneriakkan yel-yel yang bernada ejekan.  
Pada saat istirahat kuarter, para suporter terlihat sibuk satu sama lain 
membicarakan pertandingan yang baru saja berlangsung. Dalam 
pertandingan ini peneliti mencatat bahwa suporter dari FEB terlihat paling 
antusias dalam memberikan semangat kepada tim mereka yang bertanding. 
Pada saat tim FEB mencetak skor, para suporter bertepuk tangan yang 
bersorak. Sewaktu tim FEB menguasai bola dan menyerang tim 
pascasarjana, tim suporter meneriakkan yel-yel, “E…ko…no…mi” diiringi 
dengan tepukan botol aqua kosong yang keras. Pada kesempatan yang 
lain, para suporter juga menyanyikan lagu secara bersama-sama untuk 
memberi semangat kepada para pemain. Lagu-lagu tersebut antara lain: 
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Ekonomi siapa yang punya (3x) 
Yang punya kita semua.. 
 
Yo..ayoo..ayoo FEB…  
Kuingin kita harus menang 
Yo ayoo..ayoo FEB 
Kuingin kita harus menang.  
 
Pada saat pemain di lapangan berkumpul untuk melanjutkan ke kuarter 
berikut, para pemain membentuk lingkaran, mengumpulkan tangan di 
tengah dan seseorang meneriakkan aba-aba, dan kemudian baik pemain 
maupun suporter semua meneriakkan semangat. Pemain yang bertanding 
dan para suporter di lapangan terlihat sangat menyatu, dan suporter begitu 
bersemangat memberi dukungan.  
Pertandingan akhirnya dimenangkan oleh tim basket FEB dengan skor 31-
19.  
 
Catatan Reflektif  
 
Dalam pertandingan tersebut peneliti mencatat bahwa tim suporter FEB dan 
pemain begitu antusias dan bersemangat dalam bertanding. Mereka benar-
benar menunjukkan bahwa mereka ingin fakultas mereka menang. FEB 
dalam pertandingan tersebut menjadi sebuah identitas yang mereka miliki. 
Kemenangan tim dari fakultas adalah kemenangan mereka juga. Mereka 
mengekspresikan identitas tersebut secara berkelompok dengan 
menyanyikan lagu-lagu secara bersama-sama yang menjadi penyemangat 
tim yang sedang bertanding.  
 
Berdasarkan observasi ini, dapat diangkat beberapa tema penting 
yaitu: 

1. Pertandingan POM (SIKON) 
2. Antusias dan bersemangat (KBM) 
3. Menyanyi (KBM) 
4. Menyoraki (KBM) 

 
 
 

 



 

DATA DOKUMENTASI

Print-Screen Photo 1. Kebanggaan karena memiliki wakil di Org. 
Mhsw. 

Print-Screen Photo 2. Kebanggaan karena juara 
HYD
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ATA DOKUMENTASI  

 
Screen Photo 1. Kebanggaan karena memiliki wakil di Org. 

Mhsw. – HYD 
 

 
Screen Photo 2. Kebanggaan karena juara lomba bakat minat – 

HYD 
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Print-Screen Photo 3. Bangga karena prestasi tim olahraga fakultas – 

HYD 
 

 
Print-Screen Photo 4. Bangga karena partisipasi di acara fakultas – 

HYD 
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Print-Screen Photo 5. Bangga karena prestasi angkatan di Kambing 

Cup – HYD 
 

 
Print-Screen Photo 6. Menunjukkan Affiliasi lewat media virtual – KS 
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Print-Screen Photo 7. Menunjukkan afiliasi lewat media virtual – KS 

 
 

 
Print-Screen Photo 8. Menunjukkan Afiliasi lewat media virtual – KS 
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Print-Screen Photo 9. Kebanggaan terhadap angkatan dan 

menunjukkan afiliasi lewat media virtual – KS 
 
 

 
Foto 1. Menunjukkan afiliasi lewat benda berwujud (kaos) – KILK 
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Foto 2. Menunjukkan afiliasi melalui benda berwujud (stiker) – KS 

 
 

 
Foto 3. Menunjukkan afiliasi lewat benda berwujud (stiker) – KS 
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LAMPIRAN III 

Hasil Kategorisasi Data 

(Trail 2) 
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DATA MAHASISWA YANG MENJADI INFORMAN 
 

Kode Mahasiswa  Nama Program – Asal – Alumni  Angkatan  
M1 Niko Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 
M2 Herfin Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 
M3 Indra Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 
M4 Samuel Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 
M5 Leo Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 
M6 Chelly Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 
M7 Rilie Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 
M8 Vonny Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 
M9 Debby Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M10 Yoki Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 
M11 Frans Doktor Ilmu Manajemen - Non Salatiga - Alumni MM FEB UKSW 2012 
M12 Gracia Magister Manejemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 
M13 Jocelyn Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB  2012 
M14 Santo Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2013 
M15 Ida Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 
M16 Melissa Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 
M17 Kiki Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2012 
M18 Abdi Magister Manajemen – Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 
M19 Gloria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M20 Yohana S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M21 Sally S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M22 Anastasia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M23 Ramos S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M24 Julia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M25 Ruri S1 Manajemen - Non Salatiga 2010 
M26 Yosafat S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M27 Faleria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 
M28 Jaya S1 Manajemen – Salatiga 2010 
M29 Yuni S1 Manajemen – Salatiga 2011 
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Hasil Wawancara dengan Responden R1-R5 dan kategori berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 
 

Persoalan 
Penelitian 1 R1 R2 R3 R4 R5 Kategori  

R1-R5 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

4. Manfaat bagi 
pribadi 

5. Sebaran alumni 

1. Kualifikasi dosen 
2. Kekeluargaan di 

angkatan 
1. Persaingan antar 

mahasiswa 

1. Keluwesan dosen 
2. Kesempatan 

bersosialisasi 
3. Dosen yang 

inspiratif 

1. Kedekatan 
mahasiswa-dosen 

2. Keterkenalan 

1. Merasa mampu 
bersaing 

2. Mampu 
berkembang 

3. Gelar dosen 

1. Manfaat bagi 
pribadi 

2. Kualifikasi dosen 
3. Keluwesan dosen 
4. Kedekatan dosen-

mahasiswa 
5. Merasa mampu 

bersaing 
6. Sebaran alumni 
7. Kekeluargaan di 

angkatan 
8. Kesempatan 

bersosialisasi 
9. Keterkenalan 
10. Mampu 

berkembang 
11. Persaingan antar 

mahasiswa 
12. Dosen yang 

inspiratif 
13. Gelar dosen 

Dalam situasi dan 
kondisi 

bagaimanakah 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW itu 

dirasakan? 

1. Sharing 
2. Merasa berguna 
3. Berefleksi 

1. Proses perkuliahan 
2. Perkembangan 

pribadi 

1. Perbincangan 
tentang kuliah 

1. Pengakuan dari 
kerabat 

2. Perbincangan 
dengan teman 

3. Membanding 
program studi 

1. Saling membantu di 
kelas 

2. Mendapat bantuan di 
kelas 

3. Menilai perilaku 
teman 

4. Sikap terbuka 
 

1. Sharing 
2. Proses perkuliahan 
3. Perbincangan 

tentang kuliah 
4. Pengakuan dari 

kerabat 
5. Saling membantu di 

kelas 
6. Merasa berguna 
7. Perkembangan 

pribadi 
8. Perbincangan 

dengan teman 
9. Mendapat bantuan 

di kelas 
10. Berefleksi 
11. Membanding 

program studi 
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12. Menilai perilaku 
teman 

13. Sikap terbuka 

 
Hasil Wawancara dengan Responden R6-R10 dan kategori  berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 

 
Persoalan 

Penelitian 1 R6 R7 R8 R9 R10 Kategori  
R6-R10 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

1. Keluarga adalah 
alumni UKSW 

2. Keterkenalan 
3. Kualitas dosen 
4. Kualitas alumni 

1. Dosen yang low-
profile 

2. Totalitas dosen 
dalam mengajar 

3. Kualitas dosen 

1. Kenyamanan 
kampus 

2. Keramahan 
mahasiswa 

3. Kualitas dosen 

1. Hubungan  dosen-
mahasiswa 

2. Fasilitas 
3. Totalitas dosen 

dalam mengajar 
4. Keterkenalan 
5. Praktikalitas ilmu 
6. Aplikabilitas ilmu 

1. Hubungan dosen-
mahasiswa 

2. Gelar dosen 
3. Keterkenalan 
4. Diversitas gaya 

mengajar 

1. Keluarga adalah 
alumni UKSW 

2. Dosen yang low-
profile 

3. Kenyamanan 
kampus 

4. Hubungan dosen-
mahasiswa 

5. Keterkenalan 
6. Totalitas dosen 

dalam mengajar 
7. Keramahan 

mahasiswa 
8. Fasilitas 
9. Gelar dosen 
10. Kualitas dosen 
11. Kualitas alumni 
12. Diversitas gaya 

mengajar 
13. Praktikalitas ilmu 
14. Aplikabilitas ilmu 

Dalam situasi dan 
kondisi 

bagaimanakah 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW itu 

dirasakan? 

1. Membuktikan cerita 
orang lain 

1. Mendengar 
pengakuan tentang 
MM UKSW 

1. Membanding 
dengan tempat studi 
S1 

1. Mendengar 
pengakuan tentang 
MM UKSW 

2. Mendengar 
pengakuan tentang 
dosen di MM 

1. Mendengar 
pengakuan dari 
kerabat 

1. Membuktikan cerita 
orang lain 

2. Mendengar 
pengakuan tentang 
MM UKSW 

3. Membanding 
dengan tempat 
studi S1 

4. Mendengar 
pengakuan dari 
kerabat 

5. Mendengar 
pengakuan tentang 
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dosen di MM 
UKSW 

 
 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R11-R15 dan kategor i berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 
 

Persoalan 
Penelitian 1 R11 R12 R13 R14 R15 Kategori  

R11-R15 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

1. Keakraban dosen 
dan mahasiswa 

2. Kepedulian dosen 
3. Mendapat 

kedudukan karena 
latar belakang 
pendidikan 

4. Akreditasi 
5. Kualitas lulusan 

1. Kualitas alumni 
2. Keterkenalan dosen 
3. Totalitas dosen 

dalam mengajar 
4. Perbedaan ilmu 

dengan orang lain 

1. Akreditasi 
2. Kesejajaran ilmu 

1. Mendapat 
pandangan hidup 

2. Kekeluargaan 
3. Keakraban 

mahasiswa dan 
dosen 

4. Kepedulian dosen 

1. Keakraban dosen 
dan mahasiswa 

2. Kepedulian dosen 
3. Manfaat bagi 

pribadi 
4. Kompetensi 

mahasiswa di 
angkatan 

1. Keakraban dosen 
dan mahasiswa 

2. Kualitas alumni 
3. Akreditasi 
4. Mendapat  

pandangan hidup 
5. Kepedulian dosen 
6. Keterkenalan dosen 
7. Kesejajaran ilmu 
8. Kekeluargaan 
9. Mendapat 

kedudukan karena 
latar belakang 
pendidikan 

10. Totalitas dosen 
dalam mengajar 

11. Manfaat bagi 
pribadi 

12. Perbedaan ilmu 
dengan orang lain 

13. Kompetensi 
mahasiswa di 
angkatan 

Dalam situasi dan 
kondisi 

bagaimanakah 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW itu 

dirasakan? 

1. Mendengar 
pengakuan tentang 
UKSW 

2. Menilai kualitas 
alumni 

1. Menilai argumen 
orang lain 

2. Membanding ilmu 

1. Mengonsumsi 
produk milik alumni 

1. Membanding relasi 
mahasiswa dosen 
dengan universitas 
lain 

1. Wawancara kerja 1. Mendengar 
pengakuan tentang 
UKSW 

2. Menilai argument 
orang lain 

3. Mengonsumsi 
produk milik alumni 

4. Membanding relasi 
mahasiswa-dosen 
dengan universitas 
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lain 
5. Wawancara kerja 
6. Menilai kualitas 

alumni 
7. Membanding ilmu 

 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R16-R20 dan kategor i berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 
 

Persoalan 
Penelitian 1 R16 R17 R18 R19 R20 Kategori  

R16-R20 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

1. Diversitas civitas 
akademika 

2. Kedisiplinan dosen 
3. Dosen yang suportif 
4. Kredit keaktifan 
5. Pengalaman yang 

didapat 
6. Soliditas di 

angkatan 

1. Akreditasi 
2. Kualitas 
3. Kehidupan sosial 

kampus 
4. Soliditas di 

angkatan 

1. Biaya dan sistem 
2. Pengetahuan yang 

didapat 
3. Kualitas dosen 

1. Akreditasi 
2. Kompetensi dosen 

1. Kualitas alumni 1. Diversitas civitas 
akademika 

2. Akreditasi 
3. Biaya dan sistem 
4. Kualitas alumni 
5. Kedisiplinan dosen 
6. Kualitas 
7. Pengetahuan yang 

didapat 
8. Kompetensi dosen 
9. Dosen yang suportif 
10. Kehidupan sosial 

kampus 
11. Kualitas dosen 
12. Kredit keaktifan 
13. Soliditas di 

angkatan 
14. Pengalaman yang 

didapat 

Dalam situasi dan 
kondisi 

bagaimanakah 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW itu 

dirasakan? 

1. Membanding 
fasilitas 

2. Dihargai karena 
asal UKSW 

3. Seminar dengan 
pembicara terkenal 

1. Kumpul dengan 
fakultas lain 

2. Membanding jumlah 
mahasiswa 

3. Juara POM 
4. Seminar dengan 

pembicara terkenal 

1. Berbagi info 
universitas 

1. Proses Belajar 
Mengajar di kelas 

2. Keaktifan dihargai 
3. Mendengar 

pengakuan orang 
lain terhadap 
fakultas 

1. Seminar dengan 
pembicara terkenal 

1. Membanding 
fasilitas 

2. Kumpul dengan 
fakultas lain 

3. Berbagi info 
universitas 

4. Proses Belajar 
Mengajar di kelas 

5. Seminar dengan 
pembicara terkenal 

6. Dihargai karena 
asal UKSW 
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7. Membanding 
jumlah mahasiswa 

8. Keaktifan dihargai 
9. Juara POM 
10. Mendengar 

pengakuan orang 
lain terhadap 
fakultas 

 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R21-R25 dan kategor i berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 
 

Persoalan 
Penelitian 1 R21 R22 R23 R24 R25 Kategori  

R21-R25 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

1. Keterkenalan 
2. Kualitas lulusan 
3. Akreditasi 
4. Prospek bagi 

lulusan 

1. Fasilitas 
2. Terkenal di Jawa 
3. Prestasi fakultas 
4. Dosen yang bagus 

1. Kredit keaktifan 
2. Menjadi benchmark 
3. Kebersamaan di 

angkatan 
4. Kesalingpedulian di 

angkatan 
5. Juara PESAKOM 
6. Pengembangan diri 

yang didapatkan 

1. Akreditasi 1. Keakraban di 
angkatan 

1. Keterkenalan 
2. Fasilitas 
3. Kredit keaktifan 
4. Akreditasi 
5. Keakraban di 

angkatan 
6. Kualitas lulusan 
7. Terkenal di Jawa 
8. Menjadi benchmark 
9. Prestasi fakultas 
10. Kebersamaan di 

angkatan 
11. Dosen yang bagus 
12. Kesalingpedulian di 

angkatan 
13. Juara PESAKOM 
14. Pengembangan diri 

yang didapatkan 
Dalam situasi dan 

kondisi 
bagaimanakah 

kebanggaan 
terhadap FEB 

UKSW itu 
dirasakan? 

1. Mendengar 
pengakuan 
terhadap fakultas 

2. Mendengar 
pengakuan 
terhadap kualitas 
lulusan 

- 1. Juara PESAKOM - - 1. Mendengar 
pengakuan 
terhadap fakultas 

2. Juara PESAKOM 
3. Mendengar 

pengakuan 
terhadap kualitas 
lulusan 
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Hasil Wawancara dengan Responden R26-R29 dan kategor i berkenaan Persoalan Penelitian Pertama 
 

Persoalan 
Penelitian 1 R26 R27 R28 R29 Kategori  

R26-R29 

Apa hal yang 
dibanggakan dari 

FEB UKSW? 

1. Menghadirkan 
pembicara ternama 

1. Menjadi tempat studi 
banding 

1. Keakraban dosen 
mahasiswa 

1. Akreditasi 
2. Luas jejaring 

1. Menghadirkan 
pembicara ternama 

2. Menjadi tempat studi 
banding 

3. Keakraban dosen dan 
mahasiswa 

4. Akreditasi 
5. Luas jejaring 

Dalam situasi dan 
kondisi 

bagaimanakah 
kebanggaan 

terhadap FEB UKSW 
itu dirasakan? 

1. Menghadirkan 
pembicara ternama 

1. Menjadi tempat studi 
banding 

1. Mendengar prestasi 
lulusan 

2. Seminar-seminar 
nasional 

- 1. Menghadirkan 
pembicara ternama 

2. Menjadi tempat studi 
banding 

3. Mendengar prestasi 
lulusan 

4. Seminar-seminar 
nasional 

  
Rekapitulasi Kategori berkenaan Persoalan Penelitian  Pertama 

 
 

Persoalan 
Penelitian 1 

Kategori 
R1-R5 

Kategori 
R6-R10 

Kategori 
R11-R15 

Kategori 
R16-R20 

Kategori 
R21-R25 

Kategori 
R26-R29 

Rekapitulasi Kategori 
R1-R29  

Apa hal yang 
dibanggakan 

dari FEB 
UKSW? 

1. Manfaat bagi 
pribadi 

2. Kualifikasi 
dosen 

3. Keluwesan 
dosen 

4. Keakraban 
dosen-
mahasiswa 

5. Merasa mampu 
bersaing 

6. Sebaran alumni 
7. Kekeluargaan di 

angkatan 

1. Keluarga 
adalah 
alumni 
UKSW 

2. Dosen yang 
low-profile 

3. Kenyamana
n kampus 

4. Keakraban 
dosen-
mahasiswa 

5. Keterkenala
n 

6. Totalitas 

1. Keakraban 
dosen dan 
mahasiswa 

2. Kualitas 
alumni 

3. Akreditasi 
4. Mendapat  

pandangan 
hidup 

5. Kepedulian 
dosen 

6. Keterkenalan 
dosen 

7. Kesejajaran 

1. Diversitas 
civitas 
akademika 

2. Akreditasi 
3. Biaya dan 

sistem 
4. Kualitas 

alumni 
5. Kedisiplinan 

dosen 
6. Kualitas 
7. Pengetahuan 

yang didapat 
8. Kompetensi 

1. Keterkenalan 
2. Fasilitas 
3. Kredit 

keaktifan 
4. Akreditasi 
5. Keakraban di 

angkatan 
6. Kualitas 

lulusan 
7. Terkenal di 

Jawa 
8. Menjadi 

benchmark 
9. Prestasi 

1. Menghadirk
an 
pembicara 
ternama 

2. Menjadi 
tempat studi 
banding 

3. Keakraban 
dosen dan 
mahasiswa 

4. Akreditasi 
5. Luas 

jejaring 

1. Manfaat bagi pribadi 
2. Keluarga adalah alumni UKSW 
3. keakraban dosen dan 

mahasiswa 
4. Diversitas civitas akademika 
5. Keterkenalan 
6. Menghadirkan pembicara 

ternama 
7. Kualifikasi dosen 
8. Dosen yang low-profile 
9. Kualitas alumni 
10. Akreditasi 
11. Fasilitas 
12. Menjadi tempat studi banding 
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8. Kesempatan 
bersosialisasi 

9. Keterkenalan 
10. Mampu 

berkembang 
11. Persaingan 

antar 
mahasiswa 

12. Dosen yang 
inspiratif 

13. Gelar dosen 

dosen dalam 
mengajar 

7. Keramahan 
mahasiswa 

8. Fasilitas 
9. Gelar dosen 
10. Kualitas 

dosen 
11. Kualitas 

alumni 
12. Diversitas 

gaya 
mengajar 

13. Praktikalitas 
ilmu 

14. Aplikabilitas 
ilmu 

ilmu 
8. Kekeluargaan 
9. Mendapat 

kedudukan 
karena latar 
belakang 
pendidikan 

10. Totalitas 
dosen dalam 
mengajar 

11. Manfaat bagi 
pribadi 

12. Perbedaan 
ilmu dengan 
orang lain 

13. Kompetensi 
mahasiswa di 
angkatan 

dosen 
9. Dosen yang 

suportif 
10. Kehidupan 

sosial 
kampus 

11. Kualitas 
dosen 

12. Kredit 
keaktifan 

13. Soliditas di 
angkatan 

14. Pengalaman 
yang didapat 

fakultas 
10. Kebersamaan 

di angkatan 
11. Dosen yang 

bagus 
12. Kesalingpeduli

an di angkatan 
13. Juara 

PESAKOM 
14. Pengembanga

n diri yang 
didapatkan 

13. Keluwesan dosen 
14. Kenyamanan kampus 
15. Biaya dan sistem 
16. Kredit keaktifan 
17. Mendapat pandangan hidup 
18. Merasa mampu bersaing 
19. Kepedulian dosen 
20. Kedisiplinan dosen 
21. Keakraban di angkatan 
22. Luas jejaring 
23. Sebaran alumni 
24. Totalitas dosen dalam mengajar 
25. Keterkenalan dosen 
26. Kualitas 
27. Kualitas lulusan 
28. Kekeluargaan di angkatan 
29. Keramahan mahasiswa 
30. Kesejajaran ilmu 
31. Pengetahuan yang didapat 
32. Terkenal di Jawa 
33. Kesempatan bersosialisasi 
34. Fasilitas 
35. Kekeluargaan 
36. Kompetensi dosen 
37. Menjadi benchmark 
38. Gelar dosen 
39. Mendapat kedudukan karena 

latar belakang pendidikan 
40. Dosen yang suportif 
41. Prestasi fakultas 
42. Mampu berkembang 
43. Kualitas dosen 
44. Kehidupan sosial kampus 
45. Kebersamaan di angkatan 
46. Persaingan antar mahasiswa 
47. Dosen yang bagus 
48. Dosen yang inspiratif 
49. Diversitas gaya mengajar 
50. Perbedaan ilmu dengan orang 

lain 
51. Kompetensi mahasiswa di 

angkatan 
52. Kesalingpedulian di angkatan 
53. Pratikalitas ilmu 
54. Soliditas di angkatan 
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55. Juara PESAKOM 
56. Aplikabilitas ilmu 
57. Pengalaman yang didapat 
58. Pengembangan diri yang 

didapat 

Dalam 
situasi dan 

kondisi 
bagaimana 

kebanggaan 
terhadap 

FEB UKSW 
itu 

dirasakan? 

1. Sharing 
2. Proses 

perkuliahan 
3. Perbincangan 

tentang kuliah 
4. Pengakuan dari 

kerabat 
5. Saling 

membantu di 
kelas 

6. Merasa berguna 
7. Perkembangan 

pribadi 
8. Perbincangan 

dengan teman 
9. Mendapat 

bantuan di kelas 
10. Berefleksi 
11. Membanding 

program studi 
12. Menilai perilaku 

teman 
13. Sikap terbuka 

1. Membuktika
n cerita 
orang lain 

2. Mendengar 
pengakuan 
tentang MM 
UKSW 

3. Membandin
g dengan 
tempat studi 
S1 

4. Mendengar 
pengakuan 
dari kerabat 

5. Mendengar 
pengakuan 
tentang 
dosen di MM 
UKSW 

1. Mendengar 
pengakuan 
tentang 
UKSW 

2. Menilai 
argument 
orang lain 

3. Mengonsums
i produk milik 
alumni 

4. Membanding 
relasi 
mahasiswa-
dosen 
dengan 
universitas 
lain 

5. Wawancara 
kerja 

6. Menilai 
kualitas 
alumni 

7. Membanding 
ilmu 

1. Membanding 
fasilitas 

2. Kumpul 
dengan 
fakultas lain 

3. Berbagi info 
universitas 

4. Proses 
Belajar 
Mengajar di 
kelas 

5. Seminar 
dengan 
pembicara 
terkenal 

6. Dihargai 
karena asal 
UKSW 

7. Membanding 
jumlah 
mahasiswa 

8. Keaktifan 
dihargai 

9. Juara POM 
10. Mendengar 

pengakuan 
orang lain 
terhadap 
fakultas 

1. Mendengar 
pengakuan 
terhadap 
fakultas 

2. Juara 
PESAKOM 

3. Mendengar 
pengakuan 
terhadap 
kualitas 
lulusan 
 

1. Menghadirk
an 
pembicara 
ternama 

2. Menjadi 
tempat studi 
banding 

3. Mendengar 
prestasi 
lulusan 

4. Seminar-
seminar 
nasional 

1. Sharing 
2. Membuktikan cerita orang lain 
3. Mendengar pengakuan tentang 

UKSW 
4. Membanding fasilitas 
5. Mendengar pengakuan terhadap 

fakultas 
6. Menghadirkan pembicara 

ternama 
7. Proses perkuliahan 
8. Mendengar pengakuan tentang 

MM UKSW 
9. Menilai argument orang lain 
10. Kumpul dengan fakultas lain 
11. Juara PESAKOM 
12. Menjadi tempat studi banding 
13. Perbincangan tentang kuliah 
14. Membanding dengan tempat 

studi S1 
15. Mengonsumsi produk milik 

alumni 
16. Berbagi info universitas 
17. Mendengar pengakuan tentang 

kualitas lulusan 
18. Mendengar prestasi lulusan 
19. Mendengar pengakuan dari 

kerabat 
20. Membanding relasi mahasiswa-

dosen dengan universitas lain 
21. Proses Belajar Mengajar di 

kelas 
22. Seminar-seminar nasional 
23. Saling membantu di kelas 
24. Mendengar pengakuan tentang 

dosen di MM UKSW 
25. Wawancara kerja 
26. Seminar dengan pembicara 

terkenal 
27. Merasa berguna 
28. Menilai kualitas alumni 
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29. Dihargai karena asal UKSW 
30. Perkembangan pribadi 
31. Membanding ilmu 
32. Membanding jumlah mahasiswa 
33. Perbincangan dengan teman 
34. Keaktifan dihargai 
35. Mendapat bantuan di kelas 
36. Juara POM 
37. Berefleksi 
38. Membanding program studi 
39. Menilai perilaku teman 
40. Sikap terbuka 

 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R1-R5 dan kategori berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 
 

Persoalan 
Penelitian 2 R1 R2 R3 R4 R5 Kategori  

R1-R5 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kehidupan sehari-
hari? 

1. Sharing 
2. Sikap terbuka 

1. Belajar 
2. Memperkenalkan 

MM 
 

1. Pamer baju 1. Beli baju 
2. Share informasi 

dari UKSW di 
internet 

1. Percaya diri 
2. Mengakui identitas 
3. Berpenampilan baik 
4. Bertutur kata baik 
5. Membatasi 

pergaulan 
6. Mengelola prioritas 
7. Pamer stiker dan 

map 

1. Sharing 
2. Belajar 
3. Pamer baju 
4. Beli baju 
5. Percaya diri 
6. Sikap terbuka 
7. Memperkenalkan 

MM 
8. Share informasi 

UKSW di internet 
9. Mengakui identitas 
10. Berpenampilan baik 
11. Bertutur kata baik 
12. Membatasi 

pergaulan 
13. Mengelola prioritas 
14. Pamer stiker dan 

map 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

- 1. Menjaga kualitas 
perkuliahan 

2. Membangun relasi 
dalam kelas 

1. Berusaha lebih aktif 
di kelas 

1. Beradaptasi 
2. Memotivasi diri 

untuk belajar 

- 1. Menjaga kualitas 
perkuliahan 

2. Berusaha lebih aktif 
di kelas 

3. Beradaptasi 
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terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 

4. Membangun relasi 
dalam kelas 

5. Memotivasi diri 
untuk belajar 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

- 1. Dokumentasi foto 
2. Menyimpan materi 

seminar 

 1. Membuat 
ringkasan 

2. Mengumpulkan 
sertifikat 

3. Mengumpulkan 
foto 

4. Cerita 

- 1. Dokumentasi foto 
2. Membuat ringkasan 
3. Menyimpan materi 

seminar 
4. Mengumpulkan 

sertifikat 
5. Cerita 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- - - - - - 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

- 1. Sharing perspektif 
2. Membanding 

program studi 

1. Membagi informasi 
tentang MM 

1. Membanding tokoh 
program studi 

2. Mengukur kualitas 
program studi 
masing-masing 

3. Membanding 
akreditasi 

- 1. Sharing perspektif 
2. Membagi informasi 

tentang MM 
3. Membanding tokoh 

program studi 
4. Membanding 

program studi 
5. Mengukur kualitas 

program studi 
masing-masing 

6. Membanding 
akreditasi 

 
 
 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R6-R10 dan kategori berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 
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Persoalan 

Penelitian 2 R6 R7 R8 R9 R10 Kategori  
R6-R10 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kehidupan sehari-
hari? 

1. Sharing 
pengalaman  

2. Merekomendasi 
MM pada saudara 

3. Berpenampilan baik 
 

1. Menceritakan pada 
teman 

2. Mempromosikan 
tempat kuliah 

3. Merekomendasi 
pada teman 

4. Menulis status di 
BBM tentang MM 

5. Upload foto di 
facebook tentang 
MM 

1. Menceritakan 
karakteristik MM 
pada teman 

2. Menulis status di 
Facebook tentang 
MM 

3. Upload foto di 
Facebook tentang 
MM 

1. Memberi 
pertimbangan 
tentang studi lanjut 

2. Merekomendasi MM 
pada teman 

3. Memberi penjelasan 
tentang studi di MM 

4. Sharing 
5. Menulis status di 

media sosial tentang 
MM 

6. Pamer baju 
7. Pamer stiker 
8. Pamer dosen 
9. Berusaha tama tepat 

waktu 

1. Membagi 
pengalaman 
tentang studi di MM 

2. Memberi 
pemahaman 
tentang studi S2 

3. Sharing 
4. Pamer stiker 
5. Kumpul foto 

1. Sharing 
pengalaman 

2. Menceritakan pada 
teman 

3. Menceritakan 
karakteristik MM 

4. Memberi 
pertimbangan 
tentang studi lanjut 

5. Membagi 
pengalaman 
tentang studi di MM 

6. Merekomendasi 
MM pada saudara 

7. Mempromosikan 
tempat kuliah 

8. Menulis status di 
Facebook tentang 
MM 

9. Memberi 
penjelasan tentang 
studi di MM 

10. Menulis status di 
BBM tentang MM 

11. Pamer stiker 
12. Upload foto di 

Facebook tentang 
MM 

13. Kumpul foto 
14. Pamer baju 
15. Pamer dosen 
16. Berusaha tamat 

tepat waktu 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

1. Mendengarkan dan 
memahami 
 

1. Pelajari materi 
sebelum kuliah 

1. Rajin 1. Membuat catatan 1. Belajar lebih baik 1. Mendengarkan dan 
memahami 

2. Pelajari materi 
sebelum kuliah 

3. Membuat catatan 
4. Belajar lebih baik 
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kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan di 
media sosial 

3. Cerita-cerita 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- - - - - - 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

1. Menjaga perilaku 1. Menjaga perilaku 1. Menjaga perilaku 1. Menjaga perilaku 1. Menjaga perilaku 1. Menjaga perilaku 

 
Hasil Wawancara dengan Responden R11-R15 dan kategori berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 

 
Persoalan 

Penelitian 2 R11 R12 R13 R14 R15 Kategori  
R11-R15 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

1. Membuktikan diri 
2. Belajar sungguh-

sungguh 
3. Mempertanggung- 

jawabkan gelar 
4. Lanjut S3 di DIM 

UKSW 

1. Berani mengakui 
identitas 

2. Merekomendasi 
teman untuk masuk 
di FEB UKSW 

1. Merekrut 
mahasiswa baru 

2. Pamer stiker 

1. Sharing 
pengetahuan 

2. Merekomendasi MM 
pada teman 

3. Mengaplikasikan 
pengetahuan 

4. Pamer stiker 

1. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

2. Lanjut S2 di MM 

1. Membuktikan diri 
2. Berani mengakui 

identitas 
3. Merekrut 

mahasiswa baru 
4. Sharing 

pengetahuan 
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kehidupan sehari -
hari? 

5. Pamer stiker 
6. Menceritakan 

keakraban dengan 
dosen 

5. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

6. Belajar sungguh-
sungguh 

7. Pamer stiker 
8. Lanjut S2 di MM 
9. Mempertanggung- 

Jawabkan gelar 
10. Lanjut S3 di DIM 

UKSW 
11. Menceritakan 

keakraban dengan 
dosen 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 

- 1. Berusaha untuk 
aktif 

1. Berusaha untuk 
tidak pernah absen 

2. Berusaha untuk 
selalu fokus 

1. Menetapkan tempat 
duduk 

2. Meminta pendapat 
dosen 

3. Mencontoh dosen 

1. Menulis tesis 
tentang FEB 

1. Berusaha untuk 
aktif 

2. Berusaha untuk 
tidak pernah absen 

3. Menetapkan tempat 
duduk 

4. Menulis tesis 
tentang FEB 

5. Berusaha untuk 
selalu fokus 

6. Meminta pendapat 
dosen 

7. Mencontoh dosen 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

- - 1. Bersosialisasi 
dengan baik 

2. Berpartisipasi 
sebagai panitia 

1. Berusaha agar 
seminar berhasil 

- 1. Bersosialisasi 
dengan baik 

2. Berusaha agar 
seminar berhasil 

3. Berpartisipasi 
sebagai panitia 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- - - - - - 
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Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

- - 1. Menunjukkan 
kemahiran 

1. Sharing 
pengetahuan 

2. Mengakui identitasi 
3. Menjaga sikap 

- 1. Menunjukkan 
kemahiran 

2. Sharing 
pengetahuan 

3. Mengakui identitas 
4. Menjaga sikap 

 
Hasil Wawancara dengan Responden R16-R20 dan kategor i berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 

 
Persoalan 

Penelitian 2 R16 R17 R18 R19 R20 Kategori  
R16-R20 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kehidupan sehari-
hari? 

1. Menunjukkan 
kemampuan 

2. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

1. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

2. Koleksi 
merchandise FEB 

1. Pamer stiker 
2. Mengubah perilaku 

1. Percaya diri 1. Berwirausaha 
2. Mempromosikan 

FEB pada teman 
3. Pamer baju 

angkatan 
4. Pamer stiker 

1. Menunjukkan 
kemampuan diri 

2. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

3. Pamer stiker 
4. Percaya diri 
5. Berwirausaha 
6. Koleksi 

merchandise FEB 
7. Mengubah perilaku 
8. Mempromosikan 

FEB pada teman 
9. Pamer baju 

angkatan 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 

- 1. Berusaha untuk 
aktif 

1. Sharing 2. Berusaha untuk 
aktif 

1. Berusaha untuk 
aktif 

1. Berusaha untuk 
aktif 

2. Sharing 

Bagaimana cara 
anda 

1. Menunjukkan foto 
2. Memakai 

1. Menunjukkan foto 
2. Memakai almamater 

- - 1. Bekerja lebih giat 1. Menunjukkan foto 
2. Bekerja lebih giat 
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mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

almamater 
3. Memperkenalkan 

identitas sebagai 
mahasiswa FEB 
UKSW 

3. Memperkenalkan 
identitas sebagai 
mahasiswa FEB 
UKSW 

3. Memakai 
almamater 

4. Memperkenalkan 
identitas sebagai 
mahasiswa FEB 
UKSW 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- 1. Memberi dukungan 
lewat media sosial 

- - - 1. Memberi dukungan 
lewat media sosial 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

- - 1. Memberi 
pertimbangan 
mengenai studi 
lanjut 

2. Sharing 
pengetahuan 

1. Berbagi informasi 
tentang fakultas 

1. Berbagi informasi 
tentang kegiatan di 
FEB 

1. Memberi 
pertimbangan 
mengenai studi 
lanjut 

2. Berbagi informasi 
tentang fakultas 

3. Berbagi informasi 
tentang kegiatan di 
FEB 

4. Sharing 
pengetahuan 

 
 

Hasil Wawancara dengan Responden R21-R25 dan kategori berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 
 

Persoalan 
Penelitian 2 R21 R22 R23 R24 R25 Kategori  

R21-R25 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

kehidupan sehari-

1. Pamer kegiatan di 
FEB pada teman 

2. Memberi counter-
argumen  

3. Pamer pembicara 
seminar 

4. Pamer baju 
angkatan 

 1. Mencantumkan 
identitas akademik 
di media sosial 

- 1. Mencantumkan 
identitas akademik 
di media sosial 

2. Koleksi foto 
kegiatan di FEB 

1. Pamer kegiatan di 
FEB pada teman 

2. Mencantumkan 
identitas akademik 
di media sosial 

3. Memberi counter-
argumen 

4. Koleksi foto 
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hari?  kegiatan di FEB 
5. Pamer pembicara 

seminar 
6. Pamer baju 

angkatan 
Bagaimana cara 

anda 
mengekspresikan 

kebanggaan 
terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 

- - 1. Berusaha sebaik-
baiknya 

- - 1. Berusaha sebaik-
baiknya 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

1. Mengajak teman 
ikut kegiatan 

2. Berusaha 
mendapat peserta 
kegiatan 

- 1. Berusaha sebaik-
baiknya 

- - 1. Mengajak teman 
ikut kegiatan 

2. Berusaha sebaik-
baiknya 

3. Berusaha 
mendapat peserta 
kegiatan 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- 1. Berusaha untuk 
menang 

1. Berusaha sebaik-
baiknya 

-  - 1. Berusaha untuk 
menang 

2. Berusaha sebaik-
baiknya 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

1. Cerita-cerita 
tentang FEB 

- - - - 1. Cerita-cerita 
tentang FEB 

 



160 

 

 
Hasil Wawancara dengan Responden R26-R29 dan Kategori berkenaan Persoalan Penelitian Kedua 

 
Persoalan 

Penelitian 2 R26 R27 R28 R29 Kategori  
R26-R29 

Bagaimana cara anda 
mengekspresikan 
kebanggaan terhadap 
FEB UKSW dalam 
kehidupan sehari-hari? 

- - 1. Tidak menjelekkan 
nama FEB 

2. Merekomendasi 
saudara untuk masuk di 
FEB 

1. Cerita-cerita 
2. Percaya diri 

1. Tidak menjelekkan nama 
FEB 

2. Cerita-cerita 
3. Merekomendasi saudara 

untuk masuk di FEB 
4. Percaya diri 

Bagaimana cara anda 
mengekspresikan 
kebanggaan terhadap 
FEB UKSW dalam 
kegiatan perkuliahan di 
kelas? 

- - - 1. Melakukan apa yang bisa 
dilakukan 

1. Melakukan apa yang 
bisa dilakukan di kelas 

Bagaimana cara anda 
mengekspresikan 
kebanggaan terhadap 
FEB UKSW dalam 
kegiatan ilmiah di luar 
kelas? 

- - - - 
 
 

 

Bagaimana cara anda 
mengekspresikan 
kebanggaan terhadap 
FEB UKSW dalam 
kegiatan Bakat Minat di 
kampus? 

- - - -  

Bagaimana cara anda 
mengekspresikan 
kebanggaan terhadap 
FEB UKSW dalam 
interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

- - - -  
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Rekapitulasi Kategori berkenaan Persoalan Penelitian  Kedua 
 

Persoalan 
Penelitian 2 

Kategori 
R1-R5 

Kategori 
R6-R10 

Kategori 
R11-R15 

Kategori 
R16-R20 

Kategori 
R21-R25 

Kategori 
R26-R29 

Rekapitulasi 
Kategori R1-

R29 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kehidupan sehari-
hari? 

1. Sharing 
2. Belajar 
3. Pamer baju 
4. Beli baju 
5. Percaya diri 
6. Sikap terbuka 
7. Memperkenalk

an MM 
8. Share informasi 

UKSW di 
internet 

9. Mengakui 
identitas 

10. Berpenampilan 
baik 

11. Bertutur kata 
baik 

12. Membatasi 
pergaulan 

13. Mengelola 
prioritas 

14. Pamer stiker 
dan map 

1. Sharing 
pengalaman 

2. Menceritakan 
pada teman 

3. Menceritakan 
karakteristik MM 

4. Memberi 
pertimbangan 
tentang studi 
lanjut 

5. Membagi 
pengalaman 
tentang studi di 
MM 

6. Merekomendasi 
MM pada 
saudara 

7. Mempromosikan 
tempat kuliah 

8. Menulis status di 
Facebook 
tentang MM 

9. Memberi 
penjelasan 
tentang studi di 
MM 

10. Menulis status di 
BBM tentang 
MM 

11. Pamer stiker 
12. Upload foto di 

Facebook 
tentang MM 

13. Kumpul foto 
14. Pamer baju 
15. Pamer dosen 
16. Berusaha tamat 

1. Membuktikan diri 
2. Berani mengakui 

identitas 
3. Merekrut 

mahasiswa baru 
4. Sharing 

pengetahuan 
5. Merekomendasi 

FEB pada orang 
lain 

6. Belajar sungguh-
sungguh 

7. Pamer stiker 
8. Lanjut S2 di MM 
9. Mempertanggung- 
Jawabkan gelar 
10. Lanjut S3 di DIM 

UKSW 
11. Menceritakan 

keakraban dengan 
dosen 

1. Menunjukkan 
kemampuan diri 

2. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

3. Pamer stiker 
4. Percaya diri 
5. Berwirausaha 
6. Koleksi 

merchandise 
FEB 

7. Mengubah 
perilaku 

8. Mempromosika
n FEB pada 
teman 

9. Pamer baju 
angkatan 

1. Pamer 
kegiatan di 
FEB pada 
teman 

2. Mencantumka
n identitas 
akademik di 
media sosial 

3. Memberi 
counter-
argumen 

4. Koleksi foto 
kegiatan di 
FEB 

5. Pamer 
pembicara 
seminar 

6. Pamer baju 
angkatan 

1. Tidak 
menjelekka
n nama 
FEB 

2. Cerita-
cerita 

3. Merekome
ndasi 
saudara 
untuk 
masuk di 
FEB 

4. Percaya 
diri 

1. Sharing 
2. Membuktikan diri 
3. Menunjukkan 

kemampuan diri 
4. Pamer kegiatan 

di FEB pada 
teman 

5. Tidak 
menjelekkan 
nama FEB 

6. Belajar 
7. Menceritakan 

pada teman 
8. Berani mengakui 

identitas 
9. Merekomendasi 

FEB pada orang 
lain 

10. Mencantumkan 
identitas 
akademik di 
media sosial 

11. Pamer baju 
12. Menceritakan 

karakteristik MM 
13. Merekrut 

mahasiswa baru 
14. Pamer stiker 
15. Memberi 

counter-argumen 
16. Merekomendasi 

saudara untuk 
masuk di FEB 

17. Beli baju 
18. Memberi 

pertimbangan 
tentang studi 
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tepat waktu lanjut 
19. Percaya diri 
20. Koleksi foto 

kegiatan di FEB 
21. Membagi 

pengalaman 
tentang studi di 
MM 

22. Berwirausaha 
23. Pamer 

pembicara 
seminar 

24. Sikap terbuka 
25. Belajar sungguh-

sungguh 
26. Koleksi 

merchandise 
FEB 

27. Mengubah 
perilaku 

28. Share informasi 
UKSW di internet 

29. Menulis status di 
Facebook 
tentang MM 

30. Lanjut S2 di MM 
31. Mempertanggun

gjawabkan gelar 
32. Berpenampilan 

baik 
33. Menulis status di 

BBM tentang MM 
34. Lanjut S3 di DIM 
35. Bertutur kata 

baik 
36. Menceritakan 

keakraban 
dengan dosen 

37. Membatasi 
pergaulan 

38. Upload foto di 
facebook 

39. Mengelola 
prioritas 

40. Pamer dosen 
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41. Berusaha tamat 
tepat waktu 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan 
perkuliahan di 

kelas? 

1. Menjaga 
kualitas 
perkuliahan 

2. Berusaha lebih 
aktif di kelas 

3. Beradaptasi 
4. Membangun 

relasi dalam 
kelas 

5. Memotivasi diri 
untuk belajar 

1. Mendengarkan 
dan memahami 

2. Pelajari materi 
sebelum kuliah 

3. Membuat 
catatan 

4. Belajar lebih 
baik 

1. Berusaha untuk 
aktif 

2. Berusaha untuk 
tidak pernah absen 

3. Menetapkan tempat 
duduk 

4. Menulis tesis 
tentang FEB 

5. Berusaha untuk 
selalu fokus 

6. Meminta pendapat 
dosen 

7. Mencontoh dosen 

1. Berusaha untuk 
aktif 

2. Sharing 

1. Berusaha 
sebaik-
baiknya 

1. Melakukan 
apa yang 
bisa 
dilakukan di 
kelas 

1. Menjaga kualitas 
perkuliahan 

2. Mendengarkan 
dan memahami 

3. Berusaha untuk 
aktif 

4. Berusaha sebaik-
baiknya 

5. Melakukan apa 
yang bisa 
dilakukan di 
kelas 

6. Pelajari materi 
sebelum kuliah 

7. Berusaha untuk 
tidak pernah 
absen 

8. Sharing 
9. Beradaptasi 
10. Membuat catatan 
11. Menetapkan 

tempat duduk 
12. Membangun 

relasi dalam 
kelas 

13. Belajar lebih baik 
14. Menulis tesis 

tentang FEB 
15. Memotivasi diri 

untuk belajar 
16. Berusaha untuk 

selalu fokus 
17. Meminta 

pendapat dosen 
18. Mencontoh 

dosen 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

1. Dokumentasi 
foto 

2. Membuat 
ringkasan 

3. Menyimpan 
materi seminar 

4. Mengumpulkan 

1. Upload foto di 
media sosial 

2. Memuat status 
tentang kegiatan 
di media sosial 

3. Cerita-cerita 

1. Bersosialisasi 
dengan baik 

2. Berusaha agar 
seminar berhasil 

3. Berpartisipasi 
sebagai panitia 

1. Menunjukkan 
foto 

2. Bekerja lebih 
giat 

3. Memakai 
almamater 

4. Memperkenalka

1. Mengajak 
teman ikut 
kegiatan 

2. Berusaha 
sebaik-
baiknya 

3. Berusaha 

 1. Dokumentasi foto 
2. Upload foto di 

media sosial 
3. Bersosialisasi 

dengan baik 
4. Mengajak teman 

ikut kegiatan 
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kegiatan ilmiah di 
luar kelas? 

sertifikat 
5. Cerita 

n identitas 
sebagai 
mahasiswa FEB 
UKSW 

mendapat 
peserta 
kegiatan 

5. Membuat 
ringkasan 

6. Memuat status 
tentang kegiatan 
di media sosial 

7. Berusaha agar 
seminar berhasil 

8. Bekerja lebih giat 
9. Berusaha sebaik-

baiknya 
10. Menyimpan 

materi seminar 
11. Cerita-cerita 
12. Berpartisipasi 

sebagai panitia 
13. Memakai 

almamater 
14. Berusaha 

mendapat 
peserta kegiatan 

15. Mengumpulkan 
sertifikat 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

kegiatan Bakat 
Minat di kampus? 

- - - 1. Memberi 
dukungan lewat 
media sosial 

1. Berusaha 
untuk menang 

2. Berusaha 
sebaik-
baiknya 

 1. Memberi 
dukungan lewat 
media sosial 

2. Berusaha untuk 
menang 

3. Berusaha sebaik-
baiknya 

Bagaimana cara 
anda 

mengekspresikan 
kebanggaan 

terhadap FEB 
UKSW dalam 

interaksi dengan 
mahasiswa lain? 

1. Sharing 
perspektif 

2. Membagi 
informasi 
tentang MM 

3. Membanding 
tokoh program 
studi 

4. Membanding 
program studi 

5. Mengukur 
kualitas 
program studi 
masing-masing 

1. Menjaga 
perilaku 

1. Menunjukkan 
kemahiran 

2. Sharing 
pengetahuan 

3. Mengakui identitas 
4. Menjaga sikap 

1. Memberi 
pertimbangan 
mengenai studi 
lanjut 

2. Berbagi 
informasi 
tentang fakultas 

3. Berbagi 
informasi 
tentang 
kegiatan di FEB 

4. Sharing 
pengetahuan 

1. Cerita-cerita 
tentang FEB 

 1. Sharing 
2. Menjaga perilaku 
3. Menunjukkan 

kemahiran 
4. Memberi 

pertimbangan 
mengenai studi 
lanjut 

5. Cerita-cerita 
tentang FEB 

6. Membagi 
informasi tentang 
MM 

7. Membanding 
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6. Membanding 
akreditasi 

tokoh program 
studi 

8. Mengakui 
identitas 

9. Berbagi informasi 
tentang kegiatan 
di FEB 

10. Membanding 
program studi 

11. Mengukur 
kualitas program 
studi masing-
masing 

12. Membanding 
akreditasi 
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LAMPIRAN IV 

Hasil Pengklasteran Kategori 

(Trail 3) 
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Pengklasteran Kategori berkenaan dengan Persoalan Penelitian Pertama 

Hal yang dihubungkan dengan  FEB UKSW 
Alumni  Lingkungan Belajar  

1. Keluarga adalah alumni UKSW 
2. Kualitas alumni 
3. Sebaran alumni 
4. Kualitas lulusan 
5. Luas jejaring 
 

1. Diversitas civitas akademika 
2. Fasilitas 
3. Kenyamanan kampus 
4. Biaya dan sistem 
5. Kredit keaktifan 
6. Keramahan mahasiswa 
7. Kekeluargaan 
8. Kehidupan sosial kampus 

 

Pencapaian  
Fakultas  Program Studi  Mahasiswa  

1. Keterkenalan 
2. Menghadirkan pembicara 

ternama 
3. Menjadi tempat studi banding 
4. Terkenal di Jawa 
5. Prestasi fakultas 
 

1. Akreditasi 
2. Kualitas 
 

1. Juara PESAKOM 
 

 

Kualitas Dosen  
Kedekatan Dosen - Mahasiswa  Reputasi  

1. keakraban dosen dan mahasiswa 
2. Dosen yang low-profile 
3. Keluwesan dosen 
4. Kepedulian dosen 
5. Dosen yang suportif 
 
 

1. Kualifikasi dosen 
2. Kedisiplinan dosen 
3. Totalitas dosen dalam mengajar 
4. Kompetensi dosen 
5. Gelar dosen 
6. Kualitas dosen 
7. Dosen yang bagus 
8. Dosen yang inspiratif 
9. Diversitas gaya mengajar 
10. Keterkenalan dosen 
 

 

Manfaat  bagi Pribadi  
1. Manfaat bagi pribadi 
2. Mendapat pandangan hidup 
3. Merasa mampu bersaing 
4. Kesejajaran ilmu 
5. Pengetahuan yang didapat 
6. Kesempatan bersosialisasi 
7. Mendapat kedudukan karena latar belakang pendidikan 
8. Mampu berkembang 
9. Perbedaan ilmu dengan orang lain 
10. Pratikalitas ilmu 
11. Aplikabilitas ilmu 
12. Pengalaman yang didapat 
13. Pengembangan diri yang didapat 
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Hubungan Antar Mahasiswa  
1. Keakraban di angkatan 
2. Kekeluargaan di angkatan 
3. Kebersamaan di angkatan 
4. Persaingan antar mahasiswa 
5. Kompetensi mahasiswa di angkatan 
6. Kesalingpedulian di angkatan 
7. Soliditas di angkatan 
 

Situasi dan Kondisi  
Comparing  Judging  Achieving  Hearing from 

Others 
Participating  

1. Membanding 
fasilitas 

2. Menilai argument 
orang lain 

3. Membanding 
dengan tempat 
studi S1 

4. Membanding 
relasi mahasiswa-
dosen dengan 
universitas lain 

5. Membanding ilmu 
6. Membanding 

jumlah mahasiswa 
7. Membanding 

program studi 
 

1. Membuktikan 
cerita orang lain 

2. Mengonsumsi 
produk milik 
alumni 

3. Merasa berguna 
4. Menilai kualitas 

alumni 
5. Berefleksi 
6. Menilai perilaku 

teman 
7. Sikap terbuka 
 

1. Menghadirkan 
pembicara 
ternama 

2. Juara PESAKOM 
3. Menjadi tempat 

studi banding 
4. Perkembangan 

pribadi 
5. Keaktifan dihargai 
6. Mendapat 

bantuan di kelas 
7. Juara POM 
 

1. Mendengar 
pengakuan 
tentang 
UKSW 

2. Mendengar 
pengakuan 
terhadap 
fakultas 

3. Mendengar 
pengakuan 
tentang MM 
UKSW 

4. Mendengar 
pengakuan 
tentang 
kualitas 
lulusan 

5. Mendengar 
prestasi 
lulusan 

6. Mendengar 
pengakuan 
dari kerabat 

7. Mendengar 
pengakuan 
tentang 
dosen di MM 
UKSW 

8. Dihargai 
karena asal 
UKSW 

 

1. Sharing 
2. Proses 

perkuliahan 
3. Kumpul 

dengan 
fakultas lain 

4. Perbincangan 
tentang kuliah 

5. Berbagi info 
universitas 

6. Proses 
Belajar 
Mengajar di 
kelas 

7. Seminar-
seminar 
nasional 

8. Saling 
membantu di 
kelas 

9. Wawancara 
kerja 

10. Seminar 
dengan 
pembicara 
terkenal 

11. Perbincangan 
dengan teman 

 

 

Pengklasteran Kategori berkenaan dengan Persoalan Penelitian Kedua 

Komunikasi Lisan  
Informing  Recommending  Comparing  Associating  Promoting  

1. Sharing 
2. Menceritakan pada 

teman 
3. Menceritakan 

1. Merekomendasi 
FEB pada orang 
lain 

2. Merekomendasi 

1. Membanding 
tokoh program 
studi 

2. Mengukur 

1. Mengakui 
identitas 

2. Pamer dosen 
 

1. Pamer 
kegiatan di 
FEB pada 
teman 
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karakteristik MM 
4. Memberi counter-

argumen 
5. Memberi pertimbangan 

tentang studi lanjut 
6. Membagi pengalaman 

tentang studi di MM 
7. Menceritakan keakraban 

dengan dosen 
8. Membagi informasi 

tentang MM 
9. Berbagi informasi 

tentang kegiatan di FEB 
10. Membanding program 

studi 

saudara untuk 
masuk di FEB 
 

kualitas 
program studi 
masing-
masing 

3. Membanding 
akreditasi 

2. Pamer 
pembicara 
seminar 
 

 

Menunjukkan Afiliasi  
Melalui benda  Melalui media virtual (internet)  

1. Pamer baju 
2. Pamer stiker 
3. Koleksi foto kegiatan di FEB 
4. Dokumentasi foto 
5. Koleksi merchandise FEB 
6. Menyimpan materi seminar 
7. Memakai almamater 
8. Mengumpulkan sertifikat 

1. Mencantumkan identitas akademik di media sosial 
2. Upload foto di media sosial 
3. Memuat status tentang kegiatan di media sosial 
4. Share informasi UKSW di internet 
5. Menulis status di Facebook tentang MM 
6. Menulis status di BBM tentang MM 
7. Upload foto di facebook 
8. Memberi dukungan lewat media sosial 
 

 

Perekrutan  
Merekrut mahasiswa baru  Peserta Kegiatan di FEB  

1. Merekrut mahasiswa baru 
 

1. Mengajak teman ikut kegiatan 
2. Berusaha mendapat peserta kegiatan 

 

Aktualisasi Diri Mahasiswa  
Applying  Developing  Dressing  Behaving  

1. Berwirausaha 
2. Menulis tesis tentang FEB 
3. Berpartisipasi sebagai panitia 
4. Menunjukkan kemahiran 

1. Belajar 
2. Pelajari materi 

sebelum kuliah 
3. Membuat 

catatan 
4. Membangun 

relasi dalam 
kelas 

5. Meminta 
pendapat dosen 

6. Membuat 
ringkasan 

7. Mendengarkan 
dan memahami 
 

1. Berpenampilan 
baik 

2. Beli baju 
 

1. Membuktikan diri 
2. Menunjukkan kemampuan 

diri 
3. Tidak menjelekkan nama 

FEB 
4. Berani mengakui identitas 
5. Mempertanggungjawabkan 

gelar 
6. Percaya diri 
7. Menjaga kualitas 

perkuliahan 
8. Berusaha sebaik-baiknya 
9. Melakukan apa yang bisa 

dilakukan di kelas 
10. Berusaha untuk tidak 

pernah absen 
11. Menetapkan tempat duduk 
12. Beradaptasi 
13. Memotivasi diri untuk 

belajar 
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14. Berusaha untuk selalu 
fokus 

15. Belajar lebih baik 
16. Mencontoh dosen 
17. Bersosialisasi dengan baik 
18. Sikap terbuka 
19. Belajar sungguh-sungguh 
20. Mengubah perilaku 
21. Bertutur kata baik 
22. Membatasi pergaulan 
23. Mengelola prioritas 
24. Berusaha tamat tepat 

waktu 
25. Berusaha untuk menang 
26. Menjaga perilaku 
27. Berusaha agar seminar 

berhasil 
28. Berusaha untuk aktif 
29. Bekerja lebih giat 

 

Studi Lanjut  
1. Lanjut S2 di MM 
2. Lanjut S3 di DIM 
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LAMPIRAN V 

Klaster Kategori, Pola, dan Variabel 

(Trail 4) 
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Klaster Kategori Jawaban, Pola dan Variabel berkenaa n dengan  
Persoalan Penelitian Pertama 

 
Persoalan Penelitian 1  Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel  

Apa hal yang dibanggakan 
dari FEB UKSW? 

3. Alumni 
4. Lingkungan Belajar 
5. Kedekatan Dosen-Mahasiswa 
6. Reputasi Dosen 
7. Pencapaian Fakultas 
8. Pencapaian Program Studi 
9. Pencapaian Mahasiswa 
10. Manfaat bagi pribadi 
11. Hubungan antar mahasiswa 

Kualitas pengguna terdahulu suatu produk berupa jasa dari suatu 
organisasi bisnis, serta lingkungan khas dari organisasi dapat menjadi dua 
hal kuat yang diasosiasikan dengan nama organisasi tersebut dan memicu 
kebanggaan konsumen terhadap organisasi tersebut. Selain itu, kualitas 
karyawan khususnya dalam hal reputasi dan kedekatan dengan 
konsumen, prestasi keorganisasian, manfaat yang didapat dari 
mengonsumsi jasa tersebut, serta hubungan antar sesama pengguna jasa, 
juga dapat memicu tumbuhnya kebanggaan keorganisasian pada 
konsumen. Kebanggaan terhadap organisasi dapat muncul apabila 
konsumen dalam interaksinya membandingkan, menilai, meraih, 
mendengar dari orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.   
  
Berdasarkan pola diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa variabel 
antara lain: 

1. Customer Organizational Pride 
2. Brand Association 
3. Employee-Customer Intimacy 
4. Employee Reputation 
5. Achievement 
6. Perceived Benefits 
7. Organizational Culture 

Dalam situasi dan kondisi 
bagaimana kebanggaan 
terhadap FEB UKSW itu 

dirasakan? 

1. Membandingkan 
2. Menilai 
3. Meraih 
4. Mendengar dari orang lain 
5. Berpartisipasi 
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Klaster Kategori Jawaban, Pola, dan Variabel berkena an dengan 
Persoalan Penelitian Kedua 

 
Persoalan Penelitian 2  Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel  

 
Bagaimana cara anda 
mengekspresikan kebanggaan 
terhadap FEB UKSW dalam: 
a. Kehidupan sehari-hari  
b. Perkuliahan di kelas 
c. Kegiatan ilmiah di luar kelas 
d. Kegiatan Bakat dan Minat di 

kampus 
e. Interaksi dengan mahasiswa 

dari fakultas lain 

1. Komunikasi Lisan 
a. Menginformasikan 
b. Merekomendasikan 
c. Membandingkan 
d. Mengasosiasikan 
e. Mempromosikan 

2. Menunjukkan Afiliasi 
a. Melalui benda 
b. Melalui media virtual 

3. Perekrutan 
a. Merekrut Mahasiswa baru 
b. Merekrut peserta kegiatan di FEB 

4. Aktualisasi Diri 
a. Mengaplikasi pengetahuan 
b. Mengembangkan pengetahuan 
c. Berpenampilan baik 
d. Berperilaku baik 

5. Studi Lanjut di FEB 

Konsumen dapat mengekspresikan kebanggaan mereka 
terhadap sebuah organisasi yang menyediakan produk bagi 
mereka melalui lima macam cara, yaitu: komunikasi lisan 
dengan orang lain tentang organisasi yang bersangkutan, 
menunjukkan afiliasi mereka dengan organisasi tersebut, 
melakukan perekrutan konsumen baru, mengaktualisasi diri, 
dan membeli atau mengonsumsi produk-produk yang lain dari 
organisasi tersebut.  
 
Berdasarkan pola diatas dapat diidentifikasi beberapa variabel 
sebagai berikut: 

1. Positive Word of Mouth 
2. Display of Affiliation 
3. Customer Acquisition 
4. Pro-Organization Self-Actualization 
5. Brand Loyalty. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 

Proposisi dan Model  

(Trail 5) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSISI 

Proposisi  Pernyataan 

1 
Brand Association berpengaruh terhadap Customer 
Organizational Pride 

2 
Employee-Customer Intimacy berpengaruh terhadap 
Customer Organizational Pride 

3 
Employee Reputation berpengaruh terhadap Customer 
Organizational Pride 

4 
Achievement berpengaruh terhadap Customer 
Organizational Pride 

5 
Perceived Benefits berpengaruh terhadap Customer 
Organizational Pride 

6 
Organizational Culture berpengaruh terhadap Customer 
Organizational Pride 

7 
Customer Organizational Pride berpengaruh terhadap 
Positive Word of Mouth 

8 
Customer Organizational Pride berpengaruh terhadap 
Display of Affiliation 

9 
Customer Organizational Pride berpengaruh terhadap 
Customer Acquisition 

10 
Customer Organizational Pride berpengaruh terhadap 
Pro-Organization Self-Actualization 

11 
Customer Organizational Pride berpengaruh terhadap 
Brand Loyalty 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODEL PENELITIAN 

 

 

 

Customer 

Organizational 

Pride Achievement  

Organizational  
Culture 

Employee Reputation 

Employee-Customer 
Intimacy 

Brand Association 

Perceived Benefits 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Brand Loyalty 

Pro-Organization 
Self-Actualization 

Customer Acquisition 

 

Display of Affiliation 

Positive Word of 

Mouth 

7 

8 

9 

10 

11 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

Bab terakhir ini akan memaparkan kesimpulan 

berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan dan juga 

merupakan jawaban dari persoalan-persoalan penelitian. 

Selanjutnya kesimpulan tersebut akan dijadikan dasar 

penyusunan implikasi penelitian, baik implikasi teoritis 

maupun implikasi terapan.  

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

  

1. Terdapat 6 faktor yang menjadi penyebab kebanggaan 

keorganisasian atau organizational pride pada konsumen 

pada saat mengonsumsi produk dari sebuah organisasi 

yaitu: 

 

a. Brand Association  

Segala hal yang unggul dan unik yang dikaitkan 

dengan sebuah organisasi atau brand memiliki 

potensi untuk menimbulkan rasa bangga, tidak 

hanya bagi karyawan dari organisasi atau 

perusahaan, tetapi juga bagi pengguna produk dari 

organisasi atau brand tersebut.   
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b. Employee-Customer Intimacy 

Keakraban hubungan antara karyawan dan 

pelanggan atau konsumen juga potensial untuk 

memicu tumbuhnya kebanggaan keorganisasian. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keakraban dan 

kepedulian karyawan terhadap pelanggan, membuat 

pelanggan merasa dihargai dan merasa bangga 

karena diperlakukan berbeda.  

 

c. Employee Reputation 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang 

dikenal baik dan memiliki reputasi yang baik di mata 

orang lain, merupakan suatu kebanggaan bagi 

pelanggan yang mengidentifikasi diri sebagai bagian 

dari organisasi dimana karyawan tersebut berada.  

 

d. Achievement 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi 

organisasi baik itu baik itu secara institusional, 

kolektif, ataupun individual merupakan sumber 

kebanggaan bagi pelanggan atau konsumen.  

 

e. Perceived Benefits 

Pelanggan atau konsumen dapat memiliki 

kebanggaan terhadap sebuah organisasi, apabila ia 

mendapatkan suatu manfaat tertentu dari 

mengonsumsi produk dari organisasi tersebut.  
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f. Organizational Culture 

Budaya keorganisasian merupakan salah satu 

penyebab munculnya kebanggaan keorganisasian, 

oleh karena budaya memberikan identitas bagi 

individu dalam sebuah organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya yang konsumen 

persepsikan dari sebuah organisasi, menimbulkan 

kebanggaan tersendiri bagi mereka sebagai 

pelanggan produk dari organisasi tersebut.  

 

2. Kebanggaan keorganisasian konsumen memiliki lima 

macam dampak dalam proses konsumsi sebagai berikut: 

 

a. Positive Word of Mouth 

Konsumen yang berbangga terhadap produk, 

organisasi, atau brand cenderung akan menceritakan 

hal positif mengenai produk, organisasi atau brand 

tersebut kepada orang lain.  

 

b. Display of Affiliation 

Konsumen yang berbangga terhadap produk, 

organisasi, atau brand, cenderung menunjukkan 

afiliasi mereka dengan produk, organisasi, atau 

brand tersebut melalui benda-benda berwujud atau 

media virtual.  
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c. Customer Acquisition 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand cenderung akan merekrut 

konsumen lain untuk membeli dan mengonsumsi 

produk dari organisasi atau brand yang sama.  

 

d. Pro-Organization Self-Actualization 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand, cenderung akan 

mengaktualisasikan diri mereka sebagai individu 

dengan cara-cara tertentu yang secara sadar atau 

tidak sadar memberikan keuntungan bagi organisasi 

atau brand.  

  

e. Brand Loyalty. 

Konsumen yang berbangga atas sebuah produk, 

organisasi, atau brand, cenderung akan 

mengonsumsi produk-produk yang lain dari 

organisasi atau brand yang bersangkutan.  

 

5.2. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat disusun 

implikasi teoritis dan implikasi terapan dari penelitian ini. 

 

1. Implikasi Teoritis 

Adapun hal-hal yang menjadi implikasi teoritis dari 

penelitian ini antara lain: 
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a. Konsep Organizational Pride selama ini merupakan 

suatu konsep yang jarang diperhatikan dalam studi-

studi pemasaran dan perilaku konsumen, meskipun 

memiliki peran yang krusial berkenaan dengan 

identitas sosial konsumen (Decrop dan Derbaix, 

2010). Konsep ini lebih sering diteliti dalam studi 

perilaku organisasi dan psikologi, namun belum 

memiliki suatu definisi konseptual yang universal. 

Berdasarkan fakta empiris yang ditemui di lapangan, 

konsep ini relevan untuk diteliti dari sudut pandang 

konsumen. Dalam penelitian ini konsep 

organizational pride diredefinisi dari perspektif 

konsumen, dan telah dikonstruksi sebuah teori mini 

mengenai anteseden dan konsekuen dari 

organizational pride pada konsumen, dengan 

mengusulkan sejumlah proposisi baru.  

  

b. Temuan-temuan dalam penelitian ini konsisten 

dengan argumentasi mengenai determinan dari 

organizational pride yang dikemukakan oleh Bohm 

(Gouthier dan Rhein, 2010), bahwa organizational 

pride dipicu oleh faktor-faktor eksternal.  

 

c. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dicermati bahwa 

organizational pride pada konsumen berpotensi 

memiliki dampak pada in-role behavior dan extra-role 

behavior dari konsumen atau pelanggan.  In-role 
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behavior adalah perilaku-perilaku tertentu dari pihak 

konsumen yang dibutuhkan perusahaan agar proses 

pemberian layanan atau jasa dapat dilangsungkan 

dengan baik (Bove et.al, 2009). Sementara itu, extra-

role behavior adalah perilaku-perilaku konsumen 

yang sifatnya sukarela dan positif yang ditujukan 

kepada perusahaan ataupun karyawan dan tidak 

diwajibkan dalam proses pemberian layanan. 

Organizational pride memiliki potensi untuk 

mempengaruhi kedua jenis perilaku tersebut.  

  

2. Implikasi Terapan 

Penelitian yang telah dilakukan ini juga memiliki implikasi 

terapan sebagai berikut:  

 

a. Organisasi, baik yang memproduksi barang maupun 

jasa perlu secara serius memperhatikan masalah 

keatraktifannya di mata konsumen, oleh karena 

organisasi, brand, dan juga produknya dapat menjadi 

sumber identitas bagi konsumen. Hal-hal 

menyangkut relationship dengan pelanggan, reputasi 

karyawan, prestasi-prestasi, budaya organisasi, dan 

nama besar perlu dikelola dengan baik agar mampu 

mencerminkan suatu identitas yang unik, tidak 

hanya bagi perusahaan itu sendiri dan karyawannya, 

tetapi juga bagi konsumennya.  
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5.3. Kelemahan Penelitian 

Penelitian ini juga memiliki kelemahan yang hendaknya 

perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian-penelitian 

sejenis di masa mendatang, yaitu: 

 

1. Dalam wawancara yang dilakukan, ada sejumlah 

responden yang kesulitan menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh karena belum pernah memiliki pengalaman 

berkaitan dengan hal yang hendak diketahui. Dalam 

wawancara responden juga dimintakan untuk mengingat 

kembali pengalaman-pengalamannya di waktu dulu, 

sehingga dimungkinkan adanya beberapa informasi yang 

belum tentu diingat dengan persis oleh responden. 

Kelemahan ini perlu diperhatikan oleh penelitian 

mendatang, khususnya berkenaan dengan pemilihan 

responden dan tehnik pengumpulan data.  

  

5.4. Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian tentang customer organizational pride, masih 

relevan untuk dilakukan di masa mendatang. Ada beberapa 

hal yang dapat diagendakan untuk diteliti di masa mendatang, 

sebagai berikut: 

 

1. Melakukan pengujian empiris terhadap teori mini tentang 

kebanggaan keorganisasian konsumen yang telah 

dikonstruksi dalam penelitian ini.  
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2. Penelitian ini dilakukan dalam konteks konsumsi jasa 

pendidikan tinggi, yang memiliki karakteristik intensitas 

interaksi yang tinggi antara perusahaan dan konsumen, 

dan switching barrier yang relatif tinggi pada konsumen. 

Dalam kondisi demikian konsumen seringkali 

mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” ketimbang 

sebagai “orang luar” perusahaan. Penelitian di masa 

mendatang perlu menyelidiki apakah customer 

organizational pride pada konsumen juga dapat terbentuk 

dalam konteks konsumsi dengan intensitas interaksi yang 

rendah antara perusahaan dan konsumen, dan switching 

barrier yang rendah. 

 

3. Penelitian ini hanya difokuskan pada tahapan atau proses 

konsumsi. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi 

fenomena organizational pride dalam proses evaluasi pasca 

beli. Dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi 

misalnya, proses evaluasi pasca beli adalah proses dimana 

mahasiswa telah menyelesaikan pendidikannya di 

perguruan tinggi dan bekerja/mencari pekerjaan. 

Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi penyebab dan 

dampak dari organizational pride pada alumni suatu 

perguruan tinggi dan mengkajinya dari perspektif 

pemasaran atau perilaku konsumen.   
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan hasil analisis dari data yang 

telah dikumpulkan untuk menjawab persoalan-persoalan 

penelitian. Penyajian diatur menurut tujuan-tujuan penelitian 

yang hendak dicapai, sebagaimana telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya.  

 

4.1. Gambaran Obyek Penelitian 

4.1.1.  Profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) merupakan salah 

satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Kristen Satya 

Wacana, yang berlokasi di Jalan Diponegoro 52-60 Salatiga. 

Fakultas ini didirikan pada tanggal 5 Desember 1959 bersama 

dengan dengan Fakultas Hukum, mendampingi sebuah 

fakultas yang sudah terlebih dahulu ada yaitu Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan mulai beroperasi 

secara resmi pada tanggal 1 Oktober 1960 (feb.uksw.edu).  

 Pada saat ini, FEB UKSW memiliki tiga program studi 

berdasarkan bidang ilmu yaitu Program Studi Manajemen, 

Program Studi Ilmu Ekonomi, dan Program Studi Akuntansi. 

Berdasarkan aras pendidikan yang diselenggarakan di setiap 

program studi, maka secara total terdapat delapan program 

studi di FEB yaitu Program Diploma Sekretari, Program 

Diploma Manajemen Perusahaan, Program S1 Manajemen, 

Program S1 Ilmu Ekonomi, Program S1 Akuntansi, Program 
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Magister Manajemen, Program Magister Akuntansi, dan 

Program Doktor Ilmu Manajemen.   

Adapun visi dari FEB UKSW adalah, “Menjadi fakultas 

yang terkemuka di kawasan ASEAN pada tahun 2022” (FEB, 

2013). Untuk mewujudkan visi tersebut, maka FEB UKSW 

menjalankan dua misi utama yaitu: 1) Menyediakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk 

lulusan di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki 

keunggulan kompetitif pada level nasional dan internasional; 

2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 

memiliki reputasi nasional dan internasional serta bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu dan masyarakat (FEB, 2013). 

 

4.1.2. Profil Informan 

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 

para mahasiswa Program Studi Manajemen FEB UKSW. 

Secara total, terdapat 29 orang mahasiswa yang telah 

diwawancarai dalam penelitian berkenaan dengan masalah 

yang tengah diteliti. Profil para mahasiswa secara lebih rinci 

dapat dilihat dalam tabel berikut: 
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Tabel 4.1 Profil Mahasiswa yang Menjadi Informan  
(Sumber: Trail 2) 

 
Kode Mahasiswa Nama Program – Asal – Alumni Angkatan 

M1 Niko Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M2 Herfin Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M3 Indra Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M4 Samuel Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M5 Leo Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M6 Chelly Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M7 Rilie Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M8 Vonny Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M9 Debby Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M10 Yoki Magister Manajemen - Non Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2012 

M11 Frans Doktor Ilmu Manajemen - Non Salatiga - Alumni MM FEB UKSW 2012 

M12 Gracia Magister Manejemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M13 Jocelyn Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB  2012 

M14 Santo Magister Manajemen - Non Salatiga - Alumni S1 FEB 2013 

M15 Ida Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M16 Melissa Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2011 

M17 Kiki Magister Manajemen – Salatiga - Alumni S1 FEB 2012 

M18 Abdi Magister Manajemen – Salatiga - Non Alumni S1 FEB 2011 

M19 Gloria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M20 Yohana S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M21 Sally S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M22 Anastasia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M23 Ramos S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M24 Julia S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M25 Ruri S1 Manajemen - Non Salatiga 2010 

M26 Yosafat S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M27 Faleria S1 Manajemen - Non Salatiga 2011 

M28 Jaya S1 Manajemen – Salatiga 2010 

M29 Yuni S1 Manajemen – Salatiga 2011 
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4.2. Faktor-faktor Penyebab Kebanggaan Keorganisasian 

pada Konsumen 

Tujuan yang pertama dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang memicu tumbuhnya 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW. Berdasarkan 

data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui bahwa 

mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW 

mempunyai 9 hal yang dibanggakan dari FEB UKSW. 

Kesembilan hal yang dibanggakan tersebut masing-masing: 

Alumni, lingkungan belajar, kedekatan dosen dan mahasiswa, 

reputasi dosen, pencapaian fakultas, pencapaian program 

studi, pencapaian angkatan, manfaat bagi pribadi, dan 

hubungan antar mahasiswa.  

Kebanggaan terhadap FEB UKSW yang dirasakan oleh 

mahasiswa, dapat terjadi dalam situasi dan kondisi tertentu. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui lima macam 

situasi dan kondisi yang memungkinkan seorang mahasiswa 

dapat merasakan rasa bangga terhadap FEB UKSW, yaitu 

pada saat mahasiswa tersebut membandingkan, menilai, 

meraih prestasi, mendengar dari orang lain, dan berpartisipasi 

dalam suatu kegiatan tertentu di FEB UKSW. Munculnya 

kebanggaan juga tergantung pada objek yang dibandingkan 

dengan FEB UKSW. Kebanggaan akan muncul apabila 

mahasiswa mempersepsikan FEB UKSW lebih baik ketimbang 

objek yang dibandingkan tersebut. Namun, dalam kondisi-

kondisi tertentu dimana FEB UKSW dipandang inferior 

dibandingkan suatu objek yang lain, maka kebanggaan tidak 
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akan muncul melainkan ada kecenderungan rasa minder yang 

dirasakan. Hasil selengkapnya mengenai hal-hal yang 

dibanggakan mahasiswa terhadap FEB UKSW, berikut situasi 

dan kondisi dimana kebanggaan tersebut mahasiswa rasakan, 

dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:  
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Tabel 4.2 Klaster Kategori Jawaban, Pola dan Variabel berkenaan dengan  

Persoalan Penelitian Pertama 

Persoalan Penelitian 
1 

Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel 

Apa hal yang 
dibanggakan dari FEB 

UKSW? 

1. Alumni 

2. Lingkungan Belajar 

3. Kedekatan Dosen-Mahasiswa 

4. Reputasi Dosen 

5. Pencapaian Fakultas 

6. Pencapaian Program Studi 

7. Pencapaian Mahasiswa 

8. Manfaat bagi pribadi 

9. Hubungan antar mahasiswa 

Kualitas pengguna terdahulu suatu produk berupa jasa dari 

suatu organisasi bisnis, serta lingkungan khas dari organisasi 

dapat menjadi dua hal kuat yang diasosiasikan dengan nama 

organisasi tersebut dan memicu kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi tersebut. Selain itu, kualitas karyawan 

khususnya dalam hal reputasi dan kedekatan dengan 

konsumen, prestasi keorganisasian, manfaat yang didapat dari 

mengonsumsi jasa tersebut, serta hubungan antar sesama 

pengguna jasa, juga dapat memicu tumbuhnya kebanggaan 

keorganisasian pada konsumen. Kebanggaan terhadap 

organisasi dapat muncul apabila konsumen dalam 

interaksinya membandingkan, menilai, meraih, mendengar 

dari orang lain, dan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.   

  

Berdasarkan pola diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa 

variabel antara lain: 

1. Customer Organizational Pride 

2. Brand Association 

3. Employee-Customer Intimacy 

4. Employee Reputation 

5. Achievement 

6. Perceived Benefits 

7. Organizational Culture 

Dalam situasi dan 
kondisi bagaimana 

kebanggaan terhadap 
FEB UKSW itu 

dirasakan? 

1. Membandingkan 

2. Menilai 

3. Meraih 

4. Mendengar dari orang lain 

5. Berpartisipasi 

Sumber: Data primer yang diolah dan direkam dalam Trail 4.  
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4.2.1. Hasil 

Berikut ini adalah deskripsi dari hasil penelitian 

mengenai hal-hal yang dibanggakan mahasiswa dari FEB 

UKSW: 

 

a. Alumni 

Alumni dari FEB UKSW yang telah tersebar dimana-

mana dan menempati berbagai posisi penting baik itu di 

perusahaan ataupun dalam bidang pemerintahan 

menjadi salah satu hal yang dibanggakan oleh 

mahasiswa yang kini menempuh studi FEB UKSW. M12 

berujar, “…kebanyakan orang-orang penting yang ada di 

negara ini, paling tidak yah ada orang-orang yang 

memang alumni dan berasal dari UKSW dan itu membuat 

bangga”. Informan ini memandang bahwa posisi-posisi 

penting yang dimiliki oleh para alumni merupakan 

sebuah prestasi yang menunjukkan bahwa FEB UKSW 

memiliki kualitas. Sedikit berbeda dengan M12, 

informan yang lain yakni M6 mengatakan, “Hal yang 

dibanggakan … yang kedua adalah kualitas alumni 

karena kalau di Kupang bicara tentang MM UKSW tidak 

banyak yang tahu, tapi mereka kenal alumni MM UKSW 

tertentu yang rata-rata sudah menjadi dosen disana, dan 

mereka bilang kualitasnya bagus”. Informan ini bangga 

oleh karena ia mendengar pengakuan orang lain 

terhadap kualitas alumni MM. Pengakuan orang lain 

tidak ditujukan kepada institusi dimana alumni 
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tersebut pernah menempuh pendidikan, tetapi lebih 

kepada pribadi alumni tersebut. Ketika ia mendengar 

pengakuan orang lain terhadap alumni tersebut, maka 

sebagai seorang mahasiswa yang bernaung di bawah 

sebuah institusi pendidikan yang sama dengan alumni 

tersebut, muncul rasa bangga. Sedikit berbeda dengan 

kedua informan di atas, M1, salah seorang mahasiswa 

MM yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa ia 

berbangga oleh karena alumni FEB yang tersebar 

dimana-mana, namun belum cukup puas oleh karena 

jika dibandingkan dengan beberapa universitas terkenal 

lainnya, alumni FEB UKSW masih kurang memiliki 

kontribusi dalam skala nasional. Ia berujar, “Saya tidak 

menutup mata yah dengan alumni-alumni dari 

universitas yang bukan UKSW, ketika melihat misalnya 

alumni UGM, yang duduk dalam posisi-posisi strategis 

baik dalam pemerintahan, perusahaan-perusahaan, dan 

lain sebagainya ketika lihat di media massa ada 

pendapat dari ahli ini dll. Nah sejauh ini saya belum 

pernah mendengar bahwa pendapat dari alumni Satya 

Wacana, tapi dari UI dan sebagainya, itu yang membuat 

saya belum puas sekali”. Dari pendapat informan 

tersebut, dapat dicermati disamping prestasi-prestasi 

yang telah dibuat oleh para alumni FEB, sebenarnya 

masih ada alumni-alumni dari universitas lain yang 

lebih berprestasi. Kebanggaan oleh karena alumni itu 

ada, namun jika dibandingkan dengan alumni dari 
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beberapa universitas ternama, masih ada 

kekurangpuasan. Dari pendapat-pendapat para 

responden diatas, dapat dicermati bahwa alumni 

merupakan salah satu faktor yang memunculkan 

kebanggaan dalam diri mahasiswa terhadap FEB UKSW.  

 

b. Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar di FEB UKSW merupakan salah 

satu aspek yang menjadi keunikan dari fakultas 

tersebut di mata para mahasiswanya. Hal unik pertama 

berkaitan dengan lingkungan belajar di FEB UKSW 

adalah diversitas civitas akademika. Para mahasiswa 

yang berkuliah di FEB UKSW berasal dari berbagai 

macam latar belakang budaya. M17 mengutarakan 

kepada peneliti demikian, “FEB itu juga UKSW mini, lebih 

dikhususin lagi FEB itu juga terdiri dari banyak 

mahasiswa yang nggak cuman dari satu suku to, jadi 

kita bisa belajar bersosialisasi nggak cuma sama sesama 

orang Salatiga nih, kita bisa sama orang Ambon, orang 

mana bisa temenan juga, nggak cuma dari akademik tapi 

kita juga bisa belajar sosialisasi sih…”. Meskipun 

memiliki berbagai latar belakang budaya yang berbeda, 

namun telah tercipta suatu budaya kekeluargaan 

diantara para mahasiswa yang berada di FEB UKSW. 

Hal ini dikemukakan oleh M14 kepada peneliti, ketika 

peneliti menanyakan apa hal yang paling 

dibanggakannya dari FEB UKSW. Informan tersebut 
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mencontohkan MM, yang terdiri dari banyak angkatan 

dengan jumlah mahasiswa yang berbeda-beda tetapi 

dengan keberagaman jumlah angkatan itu mahasiswa 

tetap bisa saling akrab. Keakraban tersebut tercipta 

pada saat ujian proposal atau seminar-seminar yang 

biasanya dihadiri oleh mahasiswa MM lintas angkatan. 

Pada saat tersebut mahasiswa-mahasiswa bisa langsung 

saling akrab dalam membicarakan matakuliah, asal, 

latar belakang budaya dan sebagainya. Beberapa 

mahasiswa yang lain khususnya pada aras 

pascasarjana, membuat perbandingan antara 

lingkungan belajar pada waktu S1 dengan lingkungan 

belajar pada waktu S2. Dalam perbandingan tersebut 

diketahui bahwa UKSW secara umum memiliki 

keunggulan dalam segi kenyamanan kampus, dan 

keramahtamahan civitas akademika. Dalam lingkungan 

seperti inilah, mahasiswa merasa dihargai sehingga 

muncul rasa memiliki dan kebanggaan tersendiri. 

 

c. Kedekatan Dosen dan Mahasiswa 

Hubungan antara dosen dan mahasiswa menjadi suatu 

aspek yang paling sering diungkapkan mahasiswa, 

sebagai hal yang dibanggakan dari FEB UKSW. Secara 

lebih khusus, mahasiswa membanggakan keakraban 

yang tercipta antara mahasiswa dan dosen di 

lingkungan FEB UKSW. Beberapa mahasiswa yang 

peneliti wawancarai mengemukakan bahwa dosen-dosen 
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di FEB UKSW bersedia untuk dipanggil “mas” atau 

“mbak”, sehingga hubungan antara mahasiswa dan 

dosen tidak terlalu canggung, tidak sama seperti di 

universitas lain dimana dosen harus dipanggil dengan 

panggilan formal seperti “bapak” atau “ibu”. Di FEB 

UKSW, mahasiswa dan dosen bisa saling berkomunikasi 

lewat BBM (BlackBerry Messenger), sehingga benar-

benar terasa ada kedekatan. Hal ini menjadi suatu 

keunikan yang dibanggakan mahasiswa di FEB UKSW, 

baik itu pada aras sarjana maupun pascasarjana. Salah 

seorang informan dari program Doktor Ilmu Manajemen 

FEB mengungkapkan bahwa ada perbedaan jika 

membandingkan hubungan antara mahasiswa dan 

dosen di UKSW (FEB yang dimaksud) dengan di tempat 

studi-tempat studinya terdahulu. Dosen-dosen di UKSW 

begitu ramah dan sering bertukar cerita dengan 

mahasiswa mengenai latar belakang, kondisi  daerah 

asal mahasiswa dan sebagainya. Diskusi-diskusi antara 

dosen dan mahasiswa juga dapat terjadi secara informal 

dimana dan kapan saja. Jarak antara mahasiswa dan 

dosen begitu dekat, namun hubungan tersebut tetap 

terjalin dengan penuh kesantunan. Beberapa 

mahasiswa juga membagi pengalaman mereka yang 

menunjukkan bahwa dosen di FEB UKSW memiliki 

kepedulian yang tinggi terhadap mahasiswanya. M14 

bercerita, “…waktu saya S1, besoknya mau ujian skripsi 

malamnya di-sms gimana persiapannya apanya yang 
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masih kurang, saya percaya kamu pasti bisa bla bla bla.  

Saya merasa oh ini seperti orang tua asli, itu yang saya 

rasa nggak ada dimana-mana karena kayak yang saya 

bilang tadi, tentang itu adik saya yang kuliah di Jakarta 

atau teman-teman saya manapun yang kuliah di 

universitas lain, mereka jarang cerita hal itu gitu, dan 

saya nggak pernah denger itu”. Bagi informan tersebut, 

dosen terkadang memainkan peran sama seperti orang 

tua bagi mahasiswanya dengan benar-benar memberi 

perhatian terhadap studi yang tengah dijalani oleh 

mahasiswa. FEB UKSW bagi responden tersebut sudah 

menjadi rumah kedua, dimana ilmu yang didapat dari 

dosen terkadang bukan hanya sebatas pengetahuan 

ilmiah, tetapi juga merupakan suatu pelajaran hidup. 

Informan yang lain, M11, mengutarakan bahwa 

kepedulian dosen terhadap mahasiswa itu tercermin 

lewat tindakan-tindakan konkrit seperti menanyakan 

kesulitan yang dialami mahasiswa sehubungan dengan 

materi perkuliahan, meminjamkan buku, membuka diri 

untuk berkonsultasi apabila mahasiswa mengalami 

kesulitan dan sebagainya. Menurut informan tersebut, 

bentuk hubungan seperti ini sangat jarang ditemui di 

tempat lain, khususnya pada tempat studi-tempat 

studinya terdahulu. Kepedulian dosen inilah yang 

membuat mahasiswa merasa dihargai dan merasa 

memiliki suatu identitas yang unik dibanding 

mahasiswa dari perguruan tinggi lain.  
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d. Reputasi Dosen 

Reputasi dari para dosen di FEB UKSW juga merupakan 

salah satu aspek yang menumbuhkan kebanggaan 

mahasiswa di fakultas tersebut. Salah seorang 

mahasiswa mengutarakan bahwa dosen-dosen di UKSW 

sudah sangat terkenal di luar lingkungan UKSW, 

bahkan sudah memiliki reputasi dalam skala nasional. 

Dosen-dosen ini dikenal oleh banyak pihak karena 

sering membawakan seminar ataupun pelatihan di 

berbagai daerah. Dalam peristiwa-peristiwa tertentu, 

mahasiswa tersebut sering ditanyai tentang dosen-dosen 

di FEB UKSW oleh pihak-pihak tertentu, oleh karena 

dosen-dosen tersebut dalam beberapa kesempatan 

pernah memberi pelatihan di perusahaan-perusahaan. 

Dalam segi kompetensi, dosen-dosen di FEB UKSW juga 

sangat berkualitas. Menurut mahasiswa, kualitas 

tersebut tercermin lewat gelar akademik yang dimiliki 

oleh para dosen. Khusus pada aras pascasarjana, 

mahasiswa memiliki kebanggaan tersendiri oleh karena 

diajar oleh para Doktor dan Professor yang memiliki 

banyak pengalaman dan profesionalisme yang tinggi. 

Hal ini diungkapkan oleh M18, salah seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang peneliti 

wawancarai. Ia mengatakan, “Bangganya karena diajar 

oleh pengajar-pengajar yang professional, 

berpengalaman, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi 

pengalaman di luar di dunia bisnis, mereka punya 
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pengalaman, itu juga merupakan suatu kebanggaan, 

karena dosen-dosen kita bukan dosen yang biasa tapi 

dosen yang berprestasi”. Selain kompetensi, totalitas 

dosen dalam memberikan pengajaran di kelas juga 

menjadi suatu keunggulan yang dibanggakan oleh 

mahasiswa di FEB UKSW. Beberapa mahasiswa 

mengungkapkan dosen-dosen di FEB, tidak hanya 

sekedar mengajar namun benar-benar membagikan 

seluruh ilmu yang dimilikinya kepada mahasiswa. Hal 

ini berbeda dengan dosen-dosen di universitas lain yang 

mengajar tetapi hanya sekedar mengajar. M12 berujar, 

“Jadi ilmu yang dosen-dosen ekonomi UKSW kasi ke kita 

itu full, apa yang mereka dapat itulah yang mereka kasi 

ke kita, nah kalo yang dari universitas lain, pasti yang 

dosennya kasi itu cuman setengah, dari 100% yg dia 

dapat, dia cuma kasi 50% atau paling 45%, tidak full 

yang dia kasi. Itu yang membuat saya bangga karena 

pengetahuan yang saya dapat itu beda dari orang-orang 

lain…”. Meskipun demikian, beberapa mahasiswa juga 

menggarisbawahi bahwa ada beberapa dosen yang 

kurang memenuhi ekspektasi mereka di kelas. Ada 

beberapa dosen yang terkadang dalam kuliah 

membahas topik yang tidak ada sangkut-pautnya 

dengan materi perkuliahan. Hal ini berarti bahwa tidak 

semua dosen di FEB UKSW menjadi kebanggaan 

mahasiswa. 
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e. Pencapaian Fakultas 

Salah satu aspek yang tentu menjadi kebanggaan dari 

para mahasiswa adalah FEB UKSW adalah 

pencapaiannya. Bagi beberapa mahasiswa, jika 

dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain di 

lingkungan UKSW, FEB memiliki keunggulan dalam hal 

pengembangan organisasi dan kapabilitas untuk 

mewujudkan visi dan misinya. Nama besar dari FEB 

UKSW khususnya di Jawa Tengah merupakan suatu 

kebanggaan bagi para mahasiswa. Kebanggaan itu 

dirasakan ketika banyak perguruan tinggi-perguruan 

tinggi lain datang ke FEB UKSW untuk melakukan studi 

banding, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa 

FEB UKSW memang memiliki kualitas. Selain itu, 

mahasiswa juga berbangga karena dalam beberapa 

seminar yang diadakan, FEB mampu mendatangkan 

pembicara-pembicara ternama di tingkat nasional 

maupun internasional. Menurut pengakuan mahasiswa, 

berpartisipasi dalam seminar-seminar dengan 

pembicara-pembicara ternama juga menimbulkan rasa 

bangga.  Berbicara soal pencapaian fakultas, tidak 

hanya pada aras institusional namun juga pada aras 

kolegial (pencapaian dosen/mahasiswa) yang membawa 

nama fakultas. Salah satu pencapaian yang 

dibanggakan oleh para mahasiswa adalah pencapaian 

dalam kegiatan Bakat dan Minat seperti Pekan Olahraga 

Mahasiswa (POM) di kampus. Pada POM tahun 2012 
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dan 2013, juara umum diraih oleh FEB, dan hal itu 

menjadi kebanggaan dari para mahasiswa baik yang 

ikut dalam perlombaan ataupun yang hanya menjadi 

suporter.  

 

f. Pencapaian Program Studi 

Berbicara soal pencapaian di level program studi, tentu 

berbicara soal akreditasi. Selain merupakan salah satu 

daya tarik bagi mahasiswa untuk memilih jurusan, 

akreditasi FEB UKSW (khususnya program studi 

manajemen) juga menjadi kebanggaan mahasiswa, oleh 

karena di beberapa universitas ternama lainnya, 

akreditasinya masih lebih rendah dari akreditasi FEB 

UKSW. Bagi mahasiswa, walaupun UKSW hanya 

merupakan sebuah universitas kecil di kota kecil 

bernama Salatiga, ternyata memiliki kualitas yang 

sudah diakui di Indonesia dan mampu bersaing dengan 

universitas-universitas ternama di kota-kota besar. 

M24, salah seorang mahasiswa S1 manajemen 

mengatakan, “Yang paling dibanggakan jelas soal 

Akreditasi. S1, S2, S3 semua akreditasinya A dari 

Manajemen, itu sungguh membanggakan buat kita, 

apalagi kita kadang orang memandang sebelah mata, 

mana toh Salatiga? Banyak orang yang nggak tahu 

dimana Salatiga, tapi ternyata di Salatiga, di salah satu 

kota yang kecil itu ada perguruan tinggi swasta yang 

mampu bersaing dengan perguruan tinggi-perguruan 
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tinggi lainnya”. Akreditasi yang diraih oleh program 

studi di FEB ini menjadi kebanggaan sekaligus menjadi 

faktor pembandingan ketika mahasiswa program studi 

tersebut membanding program studinya dengan 

program studi - program studi yang lain, baik itu di 

lingkungan UKSW, maupun di luar lingkungan UKSW.   

 

g. Pencapaian Mahasiswa 

Selain pencapaian fakultas dan program studi, salah 

satu pencapaian yang dibanggakan adalah pencapaian 

mahasiswa  FEB UKSW sendiri. Pencapaian yang 

dimaksud dapat merupakan pencapaian individual 

ataupun pencapaian kolektif, seperti pencapaian 

angkatan, pencapaian di organisasi mahasiswa, 

pencapaian di kelompok bakat dan minat yang diikuti 

mahasiswa dan sebagainya. Dalam sebuah observasi 

yang peneliti lakukan pada saat mengikuti Pesta Rakyat 

Ekonomi (PESAKOM) 2013, peneliti berhasil secara 

singkat mewawancarai saudara M, yang merupakan 

salah satu peserta PESAKOM, dan sekaligus ketua 

angkatan 2011. Ketika peneliti menanyakan apakah ada 

kebanggaan terhadap angkatan 2011, saudara M 

menjawab, “Tentu saja kami bangga. Tahun lalu kami 

(angkatan 2011) juara 1 untuk ajang ini, jadi ini 

diperlombakan kita juara 1. Kemudian kita ada tawaran 

di Bethany, di gereja Bethany untuk mengisi, trus tahun 

ini juga ada di final POM, dan di Pancasila juga kita akan 
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mengisi ini…”. Ada prestasi-prestasi yang berhasil diraih 

oleh mahasiswa-mahasiswa dalam satu angkatan, dan 

hal itu menjadi kebanggaan bersama. Selain saudara M, 

peneliti juga melakukan wawancara singkat dengan 

saudara P, ketua angkatan 2009. Ketika ditanya 

mengenai keunikan dari angkatan 2009, saudara P 

berujar, “Yang dimiliki oleh 2009 itu banyak, dari multi-

talent itu tidak saja kuat di bidang olahraga yang kita 

buktikan di Kambing Cup, kan di setiap tahunnya itu 

acaranya Ekonomi ada Kambing Cup, itu kita sudah 

mendapatkan dua kali berturut-turut, itu juga adalah 

sebagai sejarah dimana kami angkatan pertama yang 

mendapatkan title itu dua kali berturut-turut. Dan juga 

untuk tadi dari segi seni tadi yang bro bisa lihat ada 

OMB, mereka sudah melanglang buana sampai paling 

jauh mereka di pulau Bali. Itu tidak didapatkan oleh 

semua angkatan, cuma 2009 yang punya. Jadi itu yang 

saya bisa banggakan dari angkatan 2009. Masih banyak 

sih, jadi di salah satu mahasiswa kita mendapatkan 

beasiswa Djarum”. Selain pencapaian mahasiswa dalam 

satu angkatan, ada juga pencapaian-pencapaian dari 

kelompok Bakat Minat di FEB UKSW, yang 

menimbulkan kebanggaan bagi para mahasiswa. Salah 

satu contohnya adalah prestasi yang diraih Finger Kine 

Klub, salah satu kelompok bagi mahasiswa FEB UKSW 

yang meminati bidang perfilman dalam festival IT Indie 

Movie Competition, yang diselenggarakan oleh SEMA FTI 
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UKSW pada tahun 2010 silam. Pada kompetisi tersebut 

wakil dari Finger Kine Klub FEB UKSW berhasil meraih 

juara dua dan mendapat sejumlah penghargaan lainnya. 

Salah seorang mahasiswa kemudian menyatakan 

kebanggaannya terhadap prestasi tersebut melalui 

media internet (feb-uksw.blogspot.com) 

 

h. Manfaat bagi pribadi 

Rasa bangga mahasiswa terhadap FEB UKSW, juga 

dipicu oleh ada atau tidaknya manfaat yang didapat 

mahasiswa tersebut dari proses studinya di FEB UKSW. 

Beberapa mahasiswa yang peneliti wawancarai 

mengutarakan hal ini. Salah seorang informan, yakni 

M23, mengutarakan, “…Sebenarnya semua universitas 

itu bisa dibanggakan pada saat orang yang berkuliah di 

tempat itu dia berkembang. Jadi disaat aku merasa aku 

berkembang, aku bertumbuh disini, aku dapat mengambil 

semua ilmunya, aku dapat belajar disini, pada saat itu 

ada kebanggaan”. Beberapa mahasiswa yang lain juga 

mengutarakan hal yang senada. Kebanggaan terhadap 

FEB UKSW muncul oleh karena adanya manfaat yang 

didapat di FEB UKSW yang bisa dibagikan kepada orang 

lain, dan oleh karena masa depan mahasiswa dibangun 

mulai dari FEB UKSW. Manfaat-manfaat semacam 

inilah yang memicu rasa bangga dari para mahasiswa 

terhadap FEB UKSW. 
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i. Hubungan Antar Mahasiswa 

Hubungan antar mahasiswa merupakan aspek terakhir 

yang dapat menimbulkan kebanggaan seorang 

mahasiswa terhadap fakultasnya, dalam hal ini FEB 

UKSW. Hubungan antar mahasiswa ini, umumnya 

terjadi dalam suatu angkatan tertentu. Kekeluargaan 

yang tercipta antar mahasiswa dalam sebuah angkatan, 

dan juga persaingan secara akademis antar mahasiswa 

yang tercipta di dalam angkatan, merupakan dua faktor 

utama yang dapat memunculkan kebanggaan seorang 

mahasiswa. M2, salah seorang mahasiswa MM 

mengatakan, “…di MM ini tercipta kekeluargaan yang 

sangat kuat, tidak bisa dipungkiri relasi pertemanan 

sekalipun lintas suku, tetapi dia terjadi begitu kuat. Itu 

hal yang perlu dibanggakan. Selain itu persaingan yang 

memang cukup kental dilihat, antar mahasiswa 

bersaingnya luar biasa, itu terjadi di MM UKSW. Tidak 

tahu untuk angkatan lain tapi untuk angkatan 23, 

masing-masing punya ideologi sendiri-sendiri, dan itu hal 

yang sebenarnya di satu sisi baik yang perlu 

dipertahankan sebenarnya, itu yang membuat siapa sih 

yang tidak bangga berada dalam komunitas seperti itu?”  

Setiap angkatan memiliki keunikan dan ciri khas 

masing-masing. Sebagai contoh adalah mahasiswa S1 

angkatan 2011, memiliki ciri khas dengan tarian 

Bollywood-nya yang sering dibawakan di berbagai acara, 

baik itu di kampus maupun di luar kampus. Keakraban 
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dan kekeluargaan yang tercipta antar mahasiswa di 

angkatan dinilai berbeda dengan angkatan lainnya. Hal 

inilah yang kemudian menimbulkan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW, dalam hal ini angkatan 2011.  

 

Secara empiris, dari penelitian yang dilakukan dapat 

diketahui beberapa macam situasi dan kondisi yang 

memungkinkan munculnya rasa bangga mahasiswa terhadap 

FEB UKSW yaitu, pada saat mahasiswa tersebut 

membandingkan, menilai, meraih, mendengar dari orang lain, 

dan berpartisipasi.  

Berikut ini adalah deskripsi dari setiap situasi dan 

kondisi dimana seorang mahasiswa merasakan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW:  

 

1) Membandingkan 

Kebanggaan terhadap FEB UKSW muncul atau 

dirasakan oleh mahasiswa, ketika mahasiswa tersebut 

membandingkan suatu atribut tertentu dari FEB UKSW 

dengan atribut dari universitas atau fakultas yang lain. 

Apabila atribut dari FEB UKSW tersebut dinilai lebih 

baik dibandingkan dengan atribut universitas atau 

fakultas lain, maka akan muncul rasa bangga dalam diri 

mahasiswa, sebagai bagian dari FEB UKSW. Salah satu 

contohnya adalah pada saat mahasiswa 

membandingkan akreditasi yang diraih FEB UKSW, 

dibandingkan akreditasi fakultas lain, atau 
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membandingkan hubungan mahasiswa-dosen di FEB 

UKSW dengan di perguruan tinggi lain. 

 

2) Menilai 

Kebanggaan terhadap FEB UKSW juga dirasakan ketika 

mahasiswa menilai bahwa ada suatu perkembangan 

yang dirinya dapatkan selama berkuliah di FEB UKSW. 

Kebanggaan tersebut juga bisa muncul ketika 

mahasiswa menilai perilaku mahasiswa lain yang bukan 

mahasiswa FEB, menilai argumen, ataupun 

pengetahuan yang dimiliki mahasiswa lain. Ketika 

disadari bahwa ada suatu keunggulan khusus yang 

dimiliki oleh mahasiswa FEB baik itu berkaitan dengan 

perilaku ataupun ilmu yang dimiliki, maka akan muncul 

rasa bangga sebagai mahasiswa FEB UKSW.  

 

3) Meraih 

Pada saat fakultas, program studi, ataupun mahasiswa 

meraih suatu prestasi, maka pada saat tersebut 

dimungkinkan muncul rasa bangga terhadap FEB 

UKSW. Prestasi-prestasi yang dimaksud bisa seperti 

mendatangkan pembicara ternama, meraih akreditasi A, 

juara Pekan Olahraga Mahasiswa (POM), juara Kambing 

Cup, juara Pesta Rakyat Ekonomi (PESAKOM), juara 

lomba bakat dan minat di kampus, dan lain-lain 

sebagainya.  
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4) Mendengar dari orang lain 

Beberapa mahasiswa yang peneliti wawancarai 

mengakui sering mendengar pengakuan orang lain 

terhadap FEB UKSW. Pengakuan tersebut bisa 

ditujukan terhadap fakultasnya secara umum, dan bisa 

juga ditujukan terhadap salah satu dosen yang 

mengajar di FEB UKSW. Ketika mendengar pengakuan 

orang lain tersebut. ada rasa bangga yang dirasakan 

mahasiswa oleh karena keterkenalan FEB UKSW, dan 

juga kualitas yang sudah dimiliki baik itu fakultas 

secara umum, ataupun dosen-dosen yang mengajar di 

FEB UKSW.  

 

5) Berpartisipasi 

Kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW juga 

dirasakan ketika mahasiswa berpartisipasi dalam 

sebuah kegiatan yang benar-benar memiliki kualitas, 

seperti mengikuti seminar dengan pembicara ternama 

baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Beberapa mahasiswa mengakui bahwa mereka merasa 

bangga bisa mengikuti seminar tersebut, oleh karena 

bisa bertemu langsung dengan para pembicara ternama 

yang diundang.  

 

4.2.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan di atas, 

maka dapat dicermati bahwa terdapat 6 hal yang dapat 
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menjadi penyebab kebanggaan keorganisasian pada 

konsumen suatu produk berupa jasa, yaitu kualitas pengguna 

terdahulu, lingkungan organisasi, kualitas karyawan, prestasi 

organisasi, manfaat produk bagi pribadi konsumen, dan 

hubungan antar sesama pengguna produk.  

Pengguna terdahulu dari sebuah brand memiliki peran 

yang penting dalam mempengaruhi persepsi konsumen 

terhadap perusahaan atau brand tersebut. Apabila konsumen 

menggunakan brand yang juga digunakan oleh pihak-pihak 

tertentu yang dipandang memiliki kualitas, maka dapat 

muncul kebanggaan tersendiri pada konsumen. Demikian 

pula dengan lingkungan organisasi atau perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik pelanggan dari 

sebuah brand, dan budaya antara karyawan dan pelanggan 

dalam perusahaan tersebut memiliki andil dalam 

pembentukan identitas seseorang sebagai konsumen atau 

pelanggan dari brand yang bersangkutan. Kedua hal ini dapat 

menjadi keunikan tersendiri yang dirasakan konsumen, yang 

kemudian membedakan konsumen tersebut dengan 

konsumen dari brand yang lain.  

Dari hasil penelitian juga dapat dicermati bahwa 

karyawan memiliki peran yang penting dalam membentuk 

persepsi dan perasaan konsumen terhadap brand. Apabila 

karyawan dalam perusahaan benar-benar memperhatikan 

kebutuhan dan harapan konsumen, serta mau untuk 

berinteraksi akrab dengan konsumen, maka konsumen akan 

merasa dihargai. Apabila karyawan-karyawan dalam 
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perusahaan memiliki reputasi yang bagus di mata orang lain, 

maka konsumen akan merasa bangga karena dilayani oleh 

atau berinteraksi dengan karyawan yang dihormati orang lain. 

Prestasi-prestasi yang dicapai organisasi atau perusahaan 

juga dapat menjadi sumber kebanggaan konsumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pengakuan secara 

institusional terhadap sebuah organisasi dapat memicu 

timbulnya kebanggaan pada konsumen dari produk organisasi 

yang bersangkutan.  

Manfaat produk bagi konsumen secara pribadi juga 

merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan 

munculnya rasa bangga konsumen terhadap organisasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa apabila produk dari suatu 

brand atau organisasi dapat meningkatkan kualitas diri 

seorang konsumen, maka dapat muncul rasa memiliki dan 

rasa bangga. Hal yang terakhir adalah hubungan antar 

sesama pengguna brand. Apabila budaya kekeluargaan antar 

sesama pengguna dapat terbangun, maka akan tercipta 

sebuah identitas yang kuat sebagai sesama pengguna sebuah 

brand dan menjadi suatu kebanggaan keorganisasian.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai berikut:  

         

a. Customer Organizational Pride 

Dalam studi psikologi organisasi, kebanggaan 

keorganisasian atau organizational pride merupakan 

perasaan positif individu terhadap kelompoknya yang 
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bersumber dari penilaian orang lain terhadap status 

relatif kelompok tersebut (Haslam, 2004: 77). Mischkind 

(1998) mengemukakan bahwa organizational pride 

merupakan kebanggaan yang individu rasakan sebagai 

hasil identifikasi diri dengan reputasi, rekam jejak yang 

bagus, dan prestasi-prestasi dari organisasi dimana 

individu tersebut terlibat. Berdasarkan realita yang 

ditemui dalam penelitian, konsep organizational pride ini 

perlu juga didefinisikan dalam ranah pemasaran atau 

perilaku konsumen, agar juga dapat mengakomodasi 

fenomena yang teramati secara lebih jelas. Berpegang 

pada pemahaman para ahli diatas, kemudian realita 

yang ditemui dalam penelitian, serta tata cara 

merumuskan definisi yang dipaparkan Ihalauw (2008), 

maka peneliti mendefinisikan customer organizational 

pride sebagai perasaan positif konsumen sebagai 

pengguna barang atau jasa dari suatu organisasi, yang 

bersumber dari identifikasi diri dengan reputasi, 

keunikan, dan keunggulan atribut-atribut organisasi 

tersebut dibandingkan organisasi lain. 

  

b. Brand Association 

Menurut Aaker (1991: 109), Brand Association adalah 

segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan 

terhadap sebuah brand. Segala hal yang muncul dalam 

benak konsumen, ketika konsumen mengingat sebuah 

brand adalah brand association (asosiasi merek). Keller 
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juga mengemukakan hal yang senada, bahwa brand 

association merupakan sejumlah informasi yang 

terhubung dengan memori terhadap sebuah brand 

(Boisvert, 2010). Informasi-informasi tersebut dapat 

berupa performansi produk, fitur, atribut, dan manfaat 

dari produk atau merek yang diingat oleh konsumen.  

 

c. Employee-Customer Intimacy 

Cambridge Dictionary mendefinisikan intimacy sebagai 

keadaan dimana tercipta suatu hubungan personal yang 

dekat dengan seseorang (dictionary.cambridge.org). 

Berdasarkan definisi intimacy dari Cambridge Dictionary 

tersebut, kemudian realita yang dijumpai dalam 

penelitian, serta dengan berpedoman pada tata cara 

membuat definisi yang dipaparkan oleh Ihalauw (2008), 

maka peneliti mendefinisikan Employee-Customer 

Intimacy sebagai suatu keadaan dimana tercipta 

hubungan yang akrab antara karyawan dan pelanggan 

sebelum, selama, dan sesudah proses konsumsi suatu 

barang atau jasa.  

   

d. Employee Reputation 

Reputasi merupakan sebuah konstruk yang memiliki 

banyak definisi tergantung pada objek dimana reputasi 

itu melekat, baik itu individual ataupun organisasional. 

Greenberg (2003: 205) mendefinisikan personal 

reputation sebagai identitas perseptual yang 
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merefleksikan suatu kombinasi kompleks dari 

karakteristik pribadi yang menonjol, prestasi-prestasi, 

perilaku yang ditunjukkan, dan citra yang melekat pada 

individu yang bersangkutan, baik itu terobservasi secara 

langsung atau dilaporkan oleh sumber yang lain. 

Peneliti kemudian mengadaptasi definisi dari Greenberg 

diatas bagi konsep Employee Reputation, yaitu: persepsi 

terhadap karyawan yang merefleksikan suatu kombinasi 

kompleks dari karakteristik pribadi yang menonjol. 

prestasi-prestasi, perilaku yang ditunjukkan, dan citra 

yang melekat pada karyawan tersebut, baik itu yang 

terobservasi secara langsung atau dilaporkan oleh 

sumber yang lain.  

 

e. Achievement 

Konsep achievement belum memiliki definisi konseptual 

yang dipakai secara universal. Business English 

Cambridge Dictionary mendefinisikan achievement 

sebagai sesuatu yang seseorang atau perusahaan telah 

lakukan dengan berhasil (dictionary.cambridge.org).  

Berdasarkan pemahaman ini, realita yang dijumpai 

dalam penelitian, dan dengan berpedoman pada tata 

cara merumuskan definisi yang dipaparkan oleh 

Ihalauw (2008), peneliti kemudian mendefinisikan 

achievement sebagai hal positif yang dicapai seseorang, 

kelompok, organisasi atau perusahaan, setelah 
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diupayakan dan dikerjakan sedemikian rupa hingga 

menimbulkan rasa puas.  

 

f. Perceived Benefits 

Dalam literatur pemasaran, perceived benefit 

merupakan bagian dari konseptualisasi terhadap 

perceived value (Mulyanegara, 2011). Lebih lanjut 

Mulyanegara mendefinisikan perceived benefit sebagai 

persepsi konsumen mengenai apa yang didapatkannya 

lewat partisipasi dalam sebuah program atau aktifitas 

tertentu. Peneliti kemudian mengadopsi dan 

memodifikasi definisi tersebut menjadi: “persepsi 

konsumen mengenai apa yang didapatkannya dari 

mengonsumsi sebuah barang atau jasa tertentu”.  

 

g. Organizational Culture 

Shein dan Becker (Dwivedi, 1995: 9) mendefinisikan 

organizational culture sebagai sistem makna yang dibagi 

bersama dan dipegang oleh anggota-anggota dalam 

sebuah organisasi, dan membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi lain.  

 

4.3. Dampak Kebanggaan Keorganisasian Konsumen 

dalam Proses Konsumsi 

Tujuan yang kedua dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dampak-dampak dari kebanggaan keorganisasian 

mahasiswa di dalam proses menempuh studi di FEB UKSW. 
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Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat diketahui 

bahwa mahasiswa FEB UKSW mengekspresikan kebanggaan 

mereka terhadap FEB UKSW dalam lima macam cara yaitu: 

Komunikasi lisan (menginformasikan, merekomendasikan, 

membandingkan, mengasosiasikan, mempromosikan), 

Menunjukkan afiliasi (melalui benda berwujud, dan melalui 

media virtual), Perekrutan (mahasiswa baru, dan peserta 

kegiatan), Aktualisasi diri (mengaplikasi pengetahuan, 

menambah pengetahuan, berpenampilan baik, dan 

berperilaku baik), dan Studi lanjut di FEB. Kelima macam 

cara pengekspresian ini dilakukan dalam lima macam konteks 

selama mahasiswa menempuh studi di FEB UKSW, yaitu: 

Kehidupan sehari-hari, perkuliahan di kelas, kegiatan ilmiah 

di luar kelas, kegiatan Bakat dan Minat di kampus, dan 

interaksi dengan mahasiswa dari fakultas lain.   

Secara lebih jelas, hasil penelitian mengenai ekspresi 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW, dilanjutkan 

dengan pola dan variabel yang muncul, dapat dirangkum 

dalam tabel berikut ini: 

 



77 

 

 

Tabel 4.3 Klaster Kategori Jawaban, Pola, dan Variabel berkenaan dengan 

Persoalan Penelitian Kedua 

 

Persoalan Penelitian 2 Klaster Kategori Jawaban  Pola dan Variabel 
 

Bagaimana cara anda 

mengekspresikan kebanggaan 

terhadap FEB UKSW dalam: 

a. Kehidupan sehari-hari  

b. Perkuliahan di kelas 

c. Kegiatan ilmiah di luar 

kelas 

d. Kegiatan Bakat dan Minat 

di kampus 

e. Interaksi dengan 

mahasiswa dari fakultas 

lain 

1. Komunikasi Lisan 

a. Menginformasikan 

b. Merekomendasikan 

c. Membandingkan 

d. Mengasosiasikan 

e. Mempromosikan 

2. Menunjukkan Afiliasi 

a. Melalui benda 

b. Melalui media virtual 

3. Perekrutan 

a. Merekrut Mahasiswa baru 

b. Merekrut peserta kegiatan di 

FEB 

4. Aktualisasi Diri 

a. Mengaplikasi pengetahuan 

b. Mengembangkan pengetahuan 

c. Berpenampilan baik 

d. Berperilaku baik 

5. Studi Lanjut di FEB 

Konsumen dapat mengekspresikan kebanggaan 

mereka terhadap sebuah organisasi yang 

menyediakan produk bagi mereka melalui lima 

macam cara, yaitu: komunikasi lisan dengan orang 

lain tentang organisasi yang bersangkutan, 

menunjukkan afiliasi mereka dengan organisasi 

tersebut, melakukan perekrutan konsumen baru, 

mengaktualisasi diri, dan membeli atau 

mengonsumsi produk-produk yang lain dari 

organisasi tersebut.  

 

Berdasarkan pola diatas dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai berikut: 

1. Positive Word of Mouth 

2. Display of Affiliation 

3. Customer Acquisition 

4. Pro-Organization Self-Actualization 

5. Brand Loyalty.  

Sumber: Data primer yang diolah dan direkam dalam Trail 4.  
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4.3.1. Hasil  

Berikut adalah deskripsi dari setiap klaster kategori 

jawaban informan tentang cara mahasiswa mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW: 

 

a. Komunikasi Lisan 

Komunikasi lisan merupakan cara mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW yang paling sering 

dilakukan oleh mahasiswa. Komunikasi lisan dilakukan 

oleh mahasiswa dengan kerabat mereka dalam 

pergaulan sehari-hari. Berdasarkan data yang 

dikumpulkan di lapangan, dapat diklasifikasikan lima 

macam komunikasi lisan berdasarkan tujuannya 

sebagai berikut: 

  

1) Menginformasikan 

Dalam pergaulan sehari-hari, mahasiswa sering 

berinteraksi dengan orang lain baik itu teman 

sebaya, orang tua, maupun kerabat-kerabat 

terdekat mereka. Dalam interaksi tersebutlah, 

seringkali mahasiswa ditanya tentang tempat 

kuliah, fakultas, jurusan studi yang diambil, biaya 

kuliah, dan lain-lain. Ketika ditanya hal-hal 

demikian, mahasiswa akan mulai menceritakan 

tempat kuliahnya beserta segala karakteristik yang 

dimiliki. M10 bercerita, “… teman-teman yang masih 

S1, mereka paling sering tanya S2 itu bagaimana? 
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pertanyaan yang paling sering itu susah sonde S2? 

Susahnya dimana? Ada beberapa yang dari ekonomi 

dan ada yang dari luar ekonomi juga.” Ada pula 

mahasiswa lain yang sering dimintai masukan 

mengenai studi lanjut, dan pada kesempatan itulah 

mereka berusaha memberikan penjelasan-

penjelasan yang baik dan berguna kepada orang 

lain. Hal lain yang sering diceritakan oleh 

mahasiswa adalah keakraban dengan dosen. Dalam 

beberapa kesempatan bertemu dengan teman-

teman dari universitas lain, mahasiswa sering 

saling berbagi cerita tentang suasana akademik 

yang dibangun bersama dosen. M11 menceritakan, 

“…kalau kesempatan ke Jakarta misalnya dengan 

teman-teman yang su ini su kuliah, katong kalau 

ketemu sering ini, sering tonjolkan nama UKSW, 

misalnya duduk sama-sama dengan teman lain 

ketemu, selalu cerita UKSW bahwa ternyata, bukan 

cuma kualitas pendidikan saja, tapi misalnya soal 

makan sama-sama dengan dosen, duduk ngobrol 

sama-sama dengan dosen, dimana saja.” 

Komunikasi ini sifatnya hanya untuk memberikan 

informasi kepada orang lain tentang tempat kuliah 

dalam hal ini FEB UKSW. Menginformasikan pada 

orang lain, menandakan mahasiswa mau mengakui 

identitas mereka.  
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2) Merekomendasikan 

Bentuk komunikasi lisan yang lain yang sering 

dilakukan mahasiswa sebagai sebuah ekspresi 

kebanggaan adalah merekomendasikan FEB UKSW, 

ataupun salah satu program studi di FEB UKSW 

kepada orang lain. Rekomendasi untuk masuk di 

FEB UKSW, seringkali diberikan kepada orang-

orang terdekat dari mahasiswa itu sendiri, baik itu 

saudara maupun teman-teman. M6 menceritakan 

kepada peneliti bahwa ia pernah merekomendasi 

MM kepada saudaranya yang baru selesai S1. Ia 

berujar, “Waktu itu kan selesai S1, atau ada juga 

yang sementara studi S1, jadi saya bilang mending 

kalau masih punya uang atau orang tua masih 

mampu, mending lanjut aja S2. S2 ini mending ambil 

di UKSW, dari segi biaya dari segi kualitas, MM bisa 

diperhitungkan.”  Apabila mahasiswa memiliki 

saudara ataupun kerabat yang hendak mengambil 

studi ekonomi ataupun manajemen dan sedang 

mencari tempat studi yang pas, FEB UKSW (dan 

program studi – program studi di dalamnya) 

menjadi rekomendasi utama mahasiswa. M12 juga 

bercerita, “kalau saya pulang ke daerah saya itu 

saya biasa reuni sama teman-teman, saya selalu 

menyarankan teman-teman untuk masuk S2 di 

UKSW, dan merekomendasikan S2 FEB UKSW 

bahwa paling sangat bagus begitu.“ Dengan cara 
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inilah mahasiswa menunjukkan bahwa ada 

kebanggaan dari kuliah di FEB UKSW.  

 

3) Membandingkan 

Dalam interaksi dengan mahasiswa dari fakultas 

lain, sering tercipta situasi dimana ada saling 

membanding program studi masing-masing. Dalam 

situasi demikian, mahasiswa satu dengan yang lain 

saling membandingkan atribut-atribut yang dimiliki 

program studinya dengan atribut-atribut yang 

dimiliki program studi lain. Masing-masing 

mahasiswa tidak mau program studinya dianggap 

remeh oleh mahasiswa yang lain sehingga masing-

masing selalu berusaha mempertahankan nama 

program studinya. Hal ini dialami oleh M4, yang ia 

ceritakan, “Naah cara mengekspresikan kebanggaan 

secara pribadi sebagai mahasiswa yang kuliah di 

MM, seringkali kita dalam keseharian walaupun 

dalam bentuk sengaja bercanda tapi selalu 

mendiskusikan atau mengejek atau saling 

menjatuhkan program studi S2 yang lain tapi secara 

tidak langsung itu juga kita mempertahankan 

masing-masing program studi.” Menurut mahasiswa 

ini, hal yang sering dibandingkan adalah akreditasi, 

dan juga dosen-dosen idola di masing-masing 

program studi. M4 menuturkan bahwa salah satu 

keunggulan yang mereka miliki pada saat 
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melakukan perbandingan dengan mahasiswa dari 

program studi lain adalah akreditasi. 

   

4) Mengasosiasikan 

Komunikasi lisan yang lain sebagai bentuk ekspresi 

kebanggaan mahasiswa terhadap FEB UKSW 

adalah mengasosiasikan diri dengan FEB UKSW, 

ketika mahasiswa bersangkutan mendapatkan 

sesuatu yang positif. M14 membagi pengalamannya 

tentang hal tersebut dengan peneliti, ia bercerita, 

“Misalkan kita sedang bicara tentang apa gitu kan, 

misalkan topik A gitu, nah kalo misalnya ngomong 

oh gua bangga banget sama Ekonomi, seakan-akan 

nyombong banget gitu kan, tapi kadang-kadang 

selesai bahas itu, topik A itu saya cara menanggapi 

perbincangan adalah dengan cara apa yang saya 

dapat di Ekonomi, atau yang dosen-dosen sudah 

tanamkan dalam matakuliah-matakuliah, cara 

sistematis berpikir, cara menanggapi sebuah 

masalah nah itu yang saya pakai. Saya lupa kapan 

atau dimana, ada orang yang bilang jawabannya 

oke yah, trus saya bilang oh Ekonomi dong.”  Selain 

mengasosiasikan diri dengan fakultas, mahasiswa 

juga sering mengasosiasikan diri dengan dosen. Hal 

ini sering dilakukan apabila dalam sebuah 

percakapan dengan orang lain, orang tersebut 

mengenal dosen yang ada di FEB UKSW. Beberapa 
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mahasiswa menceritakan bahwa mereka sering 

berbincang-bincang dengan teman-teman mereka 

dari universitas lain, dan pada topik-topik tertentu 

nama beberapa dosen di FEB UKSW disebutkan. 

Ketika mereka mendengar nama dosen tersebut, 

mereka langsung mengatakan bahwa itu adalah 

dosen mereka.  

 

5) Mempromosikan 

Bentuk komunikasi lisan yang terakhir sebagai 

wujud ekspresi kebanggaan mahasiswa adalah 

mempromosikan fakultas atau program studi 

kepada orang lain. Mempromosikan yang dimaksud 

disini adalah menceritakan keunggulan-keunggulan 

yang dimiliki oleh fakultas atau program studi 

kepada orang lain agar orang lain tertarik untuk 

masuk. Hal ini dilakukan oleh M2, sebagaimana 

yang ia tuturkan kepada peneliti, “…jadi kemarin 

ketika pulang itu ada yang tanya soal UKSW, 

kemudian diperkenalkanlah MM dengan konsentrasi 

manajemen gereja karena memang kebutuhan 

mahasiswa teologi sekarang adalah bagaimana 

mempelajari sesuatu yang baru, dan saya pikir ilmu 

manajemen gereja itu penting diperkenalkan, 

sehingga dalam proses kemarin mencoba 

diperkenalkan manajemen gereja kepada orang-

orang yang punya basic teologi yang ingin belajar 
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manajemen yang kemudian diarahkan ke sini. Puji 

Tuhan kemarin ada yang mulai proses pendaftaran 

dan sebagainya. Bagi saya itu salah satu wujud 

kebanggaan dengan mempromosikan.”  Dengan 

mempromosikan fakultas atau program studi 

kepada orang lain, mahasiswa sedang 

menunjukkan bahwa ia bangga kuliah di fakultas 

dan program studi tersebut.  

  

b. Menunjukkan Afiliasi 

Cara mahasiswa mengekspresikan kebanggaan terhadap 

FEB UKSW yang kedua adalah menunjukkan afiliasi 

dengan FEB UKSW kepada orang lain. Media yang 

digunakan untuk menunjukkan afiliasi tersebut ada 

dua macam yaitu media fisik dan media virtual. Media 

fisik dapat berupa baju kaos, stiker, co-card, sertifikat, 

map, brosur, dll. Media virtual dapat berupa informasi 

identitas di akun-akun media sosial, status, tweet, foto-

foto, dll.  

 

1) Menunjukkan afiliasi lewat media fisik 

Mahasiswa FEB UKSW menggunakan berbagai 

macam media fisik atau benda berwujud untuk 

menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari 

FEB UKSW. Salah satu media yang dimaksud 

adalah baju kaos. Hampir setiap angkatan 

(umumnya di aras S1) selalu membuat baju kaos 
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ataupun jaket angkatan untuk menandakan dan 

membedakan mereka angkatan lain ataupun 

fakultas lain. Baju kaos angkatan ini sering 

ditunjukkan kepada teman-teman mereka, sebagai 

sebuah identitas yang dimiliki di FEB UKSW.  

Ketika ditanya mengenai pernak-pernik FEB apa 

yang dimiliki, M20 mengutarakan, “Punya, kemarin 

kan beli kaos angkatan, trus ada jaket angkatan beli 

lagi. Bajune sering dipakai waktu kuliah, waktu di 

rumah biasa pake pamer sama teman-teman, ini lho 

aku anak FEB, ada baju’e, ada jaketnya, trus stiker 

juga punya, aku tempel di helm.” Hal yang senada 

juga disampaikan oleh M3. seorang mahasiswa MM. 

Mahasiswa tersebut mengatakan, “Kan waktu kita 

tur ke Bali, ada dapat kaos kan, itu aja udah bisa 

banggain aku. Jadi waktu pulang ke daerahku, aku 

bawa itu dan aku pakai itu disana, trus dibilang lho 

MM UKSW? trus dibilang kok ini ada tulisan tur ke 

Bali? trus aku bilang iya kita disana setiap tahun itu 

ada keluar daerah dan keluar negeri, gitu.” Selain 

baju, beberapa mahasiswa juga menunjukkan 

afiliasi mereka lewat stiker-stiker yang dipasang di 

laptop, di helm, di pintu kamar, di mobil, dll. Salah 

satu informan yakni M18 mengutarakan, “Hal yang 

simple kita kan pernah dapat stiker MM dulu ya, 

waktu pertama kali masuk, itu saya juga senang, 

saya tempelkan di helm, helm saya. Jadi 
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kemanapun saya berada kan saya pakai helm, oh 

ini anak MM, jadi dari situ kebanggaan saya juga.”   

 

2) Menunjukkan afiliasi lewat media virtual 

Selain menunjukkan afiliasi dengan FEB UKSW 

melalui benda-benda berwujud, mahasiswa juga 

menunjukkan afiliasi melalui media virtual seperti 

Facebook, Twitter, BlackBerry Messenger, dll. 

Mahasiswa mencantumkan identitas akademik 

mereka di akun-akun media sosial milik mereka. 

Ketika ditanya bagaimana cara mengekspresikan 

kebanggaan terhadap FEB UKSW, M23 berujar, 

“Mungkin yang pertama majang di Facebook gitu, 

majang di Facebook kuliah at Satya Wacana 

Christian University, Fakultas Ekonomika dan 

Bisnis, Manajemen, kan ada kebanggaan.” Beberapa 

mahasiswa lain juga melakukan hal yang sama. 

Selain itu juga, hal-hal penting yang dipelajari 

dalam kuliah sering dimuat sebagai status di media 

sosial, kemudian foto-foto kegiatan di FEB UKSW, 

dan foto-foto bersama dengan dosen juga sering 

diunggah untuk menunjukkan kepada publik 

afiliasi mereka dengan dosen ataupun dengan FEB 

UKSW.  Afiliasi akan menerangkan identitas, dan 

menjadi sebuah ekspresi kebanggaan dari 

mahasiswa terhadap FEB UKSW.  
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c. Perekrutan 

Cara mahasiswa mengekspresikan kebanggaan terhadap 

FEB UKSW yang ketiga adalah melakukan perekrutan. 

Perekrutan yang dimaksud adalah merekrut calon 

mahasiswa baru, dan juga merekrut kerabat atau 

kenalan untuk terlibat dalam suatu kegiatan tertentu di 

FEB UKSW.  

 

1) Merekrut mahasiswa baru 

Rasa bangga yang dimiliki terhadap FEB, membuat 

mahasiswa bersedia untuk merekrut sanak saudara 

atau kerabat untuk masuk kuliah di FEB UKSW. 

Tindakan merekrut ini tidak hanya sebatas 

menganjurkan, tetapi juga sampai membantu 

mengurus pendaftaran dan administrasi yang 

diperlukan. Hal ini dikemukakan oleh R13 kepada 

peneliti, ketika ditanya tentang bagaimana cara 

mengekspresikan kebanggaan terhadap FEB UKSW 

dalam kehidupan sehari-hari. M13 berkata, “Cara 

menunjukkan kebanggaan itu yah mungkin seperti 

tadi salah satu ya kak, karena disini juga kan 

secara tidak langsung memperkenalkan FEB gitu 

kan, trus misalkan ada saudara yang ingin masuk 

ekonomi gitu, saya paling suka sekali kalau dia mau 

masuk kuliah disini nanti. Jangankan pilih UKSW, 

waktu masih bilang mau kuliah Ekonomi begitu kak, 

pasti yang saya ajukan ini fakultas ekonomi UKSW. 
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Bila perlu sampai, terkadang yang minta formulir 

segala itu saya yang urus, itu salah satu bagian dari 

kebanggaan itu kak.”  

 

2) Merekrut peserta untuk kegiatan di FEB 

Selain merekrut mahasiswa baru, mahasiswa juga 

sering mengajak teman ataupun kerabat mereka 

untuk terlibat dalam sebuah kegiatan di FEB 

UKSW. Hal ini biasanya dilakukan oleh para 

mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan 

ilmiah di FEB UKSW sebagai panitia. Mereka sering 

mempromosikan kegiatan tersebut kepada teman 

dan kerabat mereka, dan mengajak teman mereka 

untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Ketika ditanya bagaimana cara mengekspresikan 

kebanggaan, M21 menceritakan kepada peneliti 

demikian, “…aku sering nawarin, kalau aku ikut 

panitia seminar, aku sering ngajak mereka ikut, aku 

bilang aku di FEB ada kegiatan ini, ayo ikut, di 

fakultasmu kan nggak ada, gitu…”  

 

d. Aktualisasi Diri 

Selain komunikasi lisan, aktualisasi diri merupakan 

salah satu bentuk ekspresi kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW yang paling sering dilakukan. 

Aktualisasi diri yang dimaksud disini adalah 

mewujudnyatakan segala ilmu dan nilai-nilai yang 
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dipelajari di FEB UKSW, dalam kehidupan sehari-hari. 

Ada empat bentuk aktualisasi diri yang dominan 

dilakukan oleh mahasiswa FEB UKSW sebagai wujud 

kebanggaan mereka, yaitu: Mengaplikasi pengetahuan, 

menambah pengetahuan, berpenampilan baik, dan 

berperilaku baik.  

 

1) Mengaplikasi pengetahuan 

Beberapa responden mengutarakan kepada peneliti 

bahwa mereka mengekspresikan kebanggaan 

sebagai mahasiswa FEB UKSW dengan cara 

mengaplikasi berbagai pengetahuan dan nilai-nilai 

yang mereka pelajari di FEB UKSW, dalam 

kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, kebanggaan 

tidak perlu ditunjukkan dengan bercerita tentang 

keunggulan-keunggulan FEB, tetapi dengan sebuah 

kontribusi nyata yang bermanfaat. Dengan jalan 

tersebut, orang lain akan dengan sendirinya tahu 

akan identitas mereka sebagai mahasiswa FEB 

UKSW. Kontribusi-kontribusi itu dilakukan dalam 

cara yang paling sederhana yaitu melalui diskusi-

diskusi, percakapan-percakapan informal, ataupun 

tindakan-tindakan spesifik. M13 bercerita, “… di 

kalangan teman-teman itu, dorang itu menganggap 

bahwa beta ini termasuk salah satu orang yang 

paling hemat kak, jadi sering dalam… misalnya 

berbelanja contoh kecil aja ya…terkadang dorang itu 
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lupa cek harga itu kak, jadi cuma ambil-ambil aja 

gitu, jadi selalu saya nasihat “gitu harus hitung 

begini begini begini” trus mereka bilang “ih dasar 

anak ekonomi” begitu kak.” Dengan demikian, 

identitas sebagai mahasiswa Ekonomi tersebut 

diketahui orang lain lewat sebuah tindakan spesifik 

yang sederhana. Mahasiswa yang lain juga 

mengatakan bahwa mereka sering dimintai 

masukan oleh orang lain berkenaan dengan sebuah 

masalah di perusahaan, dan dalam kesempatan 

itulah mereka membagi pengetahuan yang 

didapatkan di FEB UKSW. Salah seorang informan 

juga mengekspresikan kebanggaannya dengan cara 

membuat karya ilmiah tentang FEB UKSW. Hal ini 

menjadi kontribusinya bagi FEB, dan dimaksudkan 

agar orang lain yang ingin mengetahui profil FEB 

UKSW, dapat mengetahuinya lewat karya ilmiah 

tersebut. Aplikasi pengetahuan juga dilakukan 

dengan cara berwirausaha, seperti yang 

dikemukakan oleh M20 kepada peneliti. Informan 

tersebut mengakui ia memulai usaha kecil-kecilan, 

yang selain untuk mencari keuntungan tetapi juga 

menunjukkan identitasnya sebagai seorang 

mahasiswa ekonomi. Pengetahuan yang 

diaplikasikan mahasiswa dalam kehidupan sehari-

hari menjadi ekspresi kebanggaan mereka. 
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2) Mengembangkan pengetahuan 

Di dalam perkuliahan di kelas dan kegiatan ilmiah 

di luar kelas, mahasiswa mengekspresikan 

kebanggaan mereka dengan cara aktif belajar. 

Beberapa responden mengakui mereka selalu 

berusaha untuk aktif di kelas melalui bertanya, 

membuat ringkasan, diskusi dengan dosen tentang 

artikel menarik yang mereka temukan, 

mengumpulkan materi seminar untuk dibaca 

kembali, dll. Rasa bangga yang ada mendorong 

mereka untuk benar-benar memanfaatkan waktu 

kuliah, dan untuk meningkatkan kualitas 

perkuliahan. Selain rasa bangga, hal ini 

dipengaruhi oleh persepsi “tidak mau buang-buang 

uang”.  Hal ini dikemukan oleh M17 kepada peneliti 

demikian, “yang memotivasi kita itu yang memang 

bener bangga sama fakultasnya, pengen 

meningkatkan nilai apa, kemampuan diri gitu kan, 

trus yang kedua juga sayang sama uangnya, 

maksudnya kita sudah bayar, kalo nggak benar-

benar dimanfaatin dengan baik kan pasti sia-sia 

kan?” 

 

3) Berpenampilan baik 

Beberapa informan mengakui bahwa dalam 

kehidupan sehari-hari mereka mengekspresikan 

kebanggaan sebagai mahasiswa di FEB UKSW 
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melalui penampilan. Terkhusus bagi mahasiswa 

pascasarjana, mereka tidak lagi berpenampilan 

seperti umumnya mahasiswa S1, namun sudah 

lebih baik untuk memberikan kesan bahwa mereka 

adalah mahasiswa S2. M5 menuturkan, “Saya ingin 

memperlihatkan kebanggaan saya itu dari sisi 

penampilan, style, cara berpakaian, karena ingin 

beda dengan cara berpakaian di S1. Saya berusaha 

untuk berpakaian rapi…” Hal yang sama juga 

diutarakan oleh M6 kepada peneliti. Informan 

tersebut berujar, “Yang pertama dari segi 

penampilan, menunjukkan bagaimana itu 

mahasiswa MM, pertama dari segi penampilan. Kan 

beda orang yang, maksudnya kita harus bisa 

membedakan bagaimana orang yang berpendidikan 

S2, apalagi S2 manajemen dengan S1, dalam segi 

penampilan. Dari situ orang sudah bisa bertanya, 

mungkin dari penampilan anak ini rapi trus kamu 

kuliah dimana atau kamu dari mana? yah itu dari 

penampilan.” Penuturan salah seorang informan 

juga mendukung hal diatas. Menurut informan 

tersebut, ia sudah bisa membedakan mahasiswa 

FEB dan mahasiswa fakultas lain, hanya dengan 

melihat bagaimana cara mereka berpenampilan.   

Dengan demikian, berpenampilan baik merupakan 

salah satu cara mengekspresikan kebanggaan. 
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4) Berperilaku baik.  

Cara mengekspresikan kebanggaan dengan 

aktualisasi diri yang terakhir adalah menjaga 

perilaku yang baik agar tidak merugikan nama FEB 

UKSW atau program studi-program studi di 

dalamnya.  Hal ini didorong oleh nama baik 

fakultas, nama baik alumni, nama baik dosen, dan 

kedekatan emosional yang terbangun semasa studi 

di FEB UKSW. Dalam kehidupan sehari-hari 

mahasiswa menunjukkan kepercayaan diri mereka 

sebagai bagian dari FEB. M19 menuturkan bahwa 

meskipun di keluarganya ada yang kuliah di 

universitas-universitas terkenal di Indonesia, ia 

tidak malu untuk mengakui bahwa ia adalah 

mahasiswa Ekonomi di UKSW. Ada pula mahasiswa 

yang ingin berusaha sebaik-baiknya agar nama 

FEB terangkat di mata orang lain melalui 

perilakunya. M23 mengatakan, “menunjukkan kalo 

kuliah sebaik-baiknya disini, kuliah dan 

berorganisasi sebaik-baiknya, jadi orang luar 

ngelihat mahasiswa FEB UKSW ini benar-benar 

berkualitas, jadi jangan sampai orang ngelihat saya 

bangga dengan UKSW tapi saya nggak melakukan 

tugas saya disini, tugas saya disini kan belajar dan 

berorganisasi, itu keinginan saya memang. Ya saya 

harus melakukan sebaik-baiknya agar mereka orang 

luar itu dapat melihat kebaikan juga disini, gitu.” 
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Beberapa mahasiswa juga mengakui bahwa dalam 

perkuliahan di kelas mereka selalu berusaha untuk 

rajin, tidak pernah absen, selalu fokus dalam 

mengikuti kuliah yang diberikan. Selain itu bagi 

mahasiswa yang sudah bekerja, mereka benar-

benar berusaha untuk menunjukkan kemampuan 

diri oleh karena ada nama besar alumni, dan nama 

besar fakultas/universitas yang mereka pegang, 

dan hal itu menjadi suatu tanggung jawab.     

 

e. Studi lanjut di FEB UKSW 

Cara mengekspresikan kebanggaan terhadap FEB 

UKSW yang terakhir adalah melanjutkan studi di FEB 

UKSW. Hal ini dilakukan oleh para mahasiswa yang 

merupakan alumni S1 atau S2 FEB UKSW. Salah satu 

informan yakni M15 menuturkan, “…dengan saya 

masuk S2 disini saja itu bisa dibilang saya cukup bangga 

dengan apa yang saya peroleh di S1 gitu ya, artinya oh 

S1 saja saya bisa begini berarti kalau S2, saya ada 

kemungkinan bisa lebih baik lagi gitu. Loyalitas itu 

mungkin bagian dari itu ya, artinya kita loyal terhadap 

suatu lembaga itu berarti kita juga merasa bangga 

dengan lembaga itu.”  Informan lain yang merupakan 

alumni S2 di FEB UKSW, mengutarakan bahwa pada 

waktu ia hendak melanjutkan studi ke jenjang S3, ia 

menetapkan pilihan untuk studi di universitas lain. 

Namun, ketika ia hendak memulai studinya ia 
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memutuskan untuk kembali lanjut S3 di UKSW, 

tepatnya di program doktor di FEB. Informan tersebut 

bercerita, “Kemudian waktu pertama sampai di 

universitas itu kan sambutan seng sama, waktu pertama 

itu, itu pokoknya terbawa-bawa, jadi pas masuk juga 

satpam seng sapa, pas tanya pak program doktor 

dimana? oh disana, tapi kalau disini nggak, antar, oh 

mahasiswa baru yah, mari sama-sama, disana beda. 

Abis itu kemudian ketemu dengan mahasiswa juga 

jaraknya, jaga jarak sekali, itu apa yah, jadi kesan-

kesan itu yang bikin untuk kembali disini, jadi satu 

pengalaman bersama dengan dosen-dosen UKSW juga 

itu apa namanya masih melekat, masih ingat, masih 

ingat pembimbing, masih ingat UKSW jadi pikir 

sebaiknya ambil S3 di UKSW saja.”  

 

4.3.2. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan 

sebelumnya, dapat dicermati bahwa konsumen yang 

berbangga terhadap sebuah organisasi, dapat 

mengekspresikan kebanggaan tersebut melalui lima macam 

cara, yaitu: komunikasi lisan dengan orang lain tentang 

organisasi tersebut, menunjukkan afiliasi dengan organisasi 

tersebut, melakukan perekrutan konsumen atau pelanggan 

baru bagi produk-produk dari organisasi yang bersangkutan, 

dan membeli atau mengonsumsi produk-produk lain dari 

organisasi.  
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Cara mengekspresikan kebanggaan yang pertama 

adalah komunikasi lisan. Apabila pengguna produk sebuah 

organisasi atau brand merasa bangga atas produk, organisasi, 

atau brand yang ia gunakan, maka ia akan cenderung 

menceritakan hal-hal mengenai produk, organisasi, atau 

brand tersebut kepada orang lain. Tujuannya menceritakan 

bisa saja hanya memberi informasi mengenai karakteristik, 

merekomendasi orang lain untuk membeli, membandingkan 

dengan produk, organisasi, atau brand lain, mengasosiasikan 

diri, dan juga mempromosikan produk, organisasi atau brand 

tersebut kepada orang lain.   

Cara mengekspresikan yang kedua adalah 

menunjukkan afiliasi baik itu melalui benda berwujud 

ataupun melalui media virtual. Hal ini menunjukkan bahwa 

apabila pengguna produk dari sebuah organisasi atau brand 

merasa bangga terhadap produk, organisasi atau brand 

tersebut, maka ia akan cenderung untuk menunjukkan 

afiliasinya dengan produk, organisasi, atau brand tersebut, 

melalui benda-benda berwujud seperti baju kaos, stiker, dll. 

Selain melalui benda berwujud, pengguna yang bangga akan 

menunjukkan afiliasi mereka melalui media virtual atau 

internet, entah melalui foto-foto ataupun status-status di 

akun media sosial.  

Cara pengekspresian kebanggaan yang ketiga adalah 

melakukan perekrutan. Apabila konsumen berbangga atas 

produk, organisasi, atau brand yang ia gunakan, maka 

konsumen tersebut cenderung akan merekrut orang lain 
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untuk membeli dan mengonsumsi produk dari brand yang 

sama. Konsumen tersebut akan menyarankan dan 

memfasilitasi orang lain untuk menggunakan produk dari 

brand yang bersangkutan. Cara mengekspresikan kebanggaan 

yang keempat adalah aktualisasi diri. Setiap konsumen 

merupakan individu yang memiliki kebutuhan untuk 

aktualisasi diri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui 

bahwa konsumen yang berbangga atas produk, organisasi, 

atau brand yang ia gunakan akan cenderung 

mengaktualisasikan dirinya dengan cara-cara tertentu yang 

selain membawa manfaat bagi dirinya sendiri, juga 

memberikan keuntungan bagi organisasi atau brand.  

Cara konsumen mengekspresikan kebanggaan mereka 

yang terakhir adalah mengonsumsi produk-produk lain dari 

organisasi atau brand yang bersangkutan. Apabila seorang 

konsumen berbangga atas produk, organisasi, atau brand 

tertentu, maka ia mau untuk tetap menggunakan produk-

produk dari organisasi atau brand tersebut dan tidak 

berpindah pada organisasi atau brand yang lain.  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi 

beberapa variabel sebagai sebagai berikut:  

 

a. Positive Word of Mouth 

Anderson dan Harrison (Bove, Pervan, Beatty dan Shiu, 

2009) mendefinisikan positive word of mouth sebagai 

komunikasi yang baik, informal, antara orang yang satu 

kepada orang yang lain, dimana si pemberi bukan 
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merupakan komersial komunikator, berkenaan dengan 

sebuah objek atau isu.  

 

b. Display of Affiliation 

Menurut Gruen (Bove et.al, 2009), display of affiliation 

terjadi ketika pelanggan mengomunikasikan kepada 

orang lain keterhubungannya dengan sebuah organisasi 

melalui tampilan-tampilan berwujud (tangible displays) 

atau melalui benda-benda tertentu yang mereka miliki. 

Berpegang pada pemahaman tersebut, temuan dalam 

penelitian, dan juga tata cara merumuskan definisi yang 

dipaparkan oleh Ihalauw (2008), maka peneliti 

mendefinisikan display of affiliation sebagai komunikasi 

simbolik yang dilakukan konsumen untuk 

menginformasikan keterhubungannya dengan sebuah 

organisasi kepada orang lain, baik itu melalui benda-

benda berwujud ataupun melalui media virtual.  

 

c. Customer Acquisition 

Customer Acquisition didefinisikan sebagai proses untuk 

mempengaruhi konsumen agar membeli suatu produk 

atau jasa (businessdictionary.com).  

 

d. Pro-Organization Self-Actualization 

Pro-organization self-actualization merupakan sebuah 

konsep baru yang hendak diperkenalkan lewat 

penelitian ini. Menurut Jung, Maslow, dan Rogers 



99 

 

(Hergenhahn, 2009: 588), self-actualization merupakan 

realisasi dari potensi-potensi yang dimiliki seorang 

individu. Dengan berpegang pada pemahaman ini, 

kemudian realita yang ditemukan di lapangan, serta 

tata cara merumuskan definisi yang dipaparkan oleh 

Ihalauw (2008), maka peneliti mendefinisikan pro-

organization self-actualization sebagai upaya individu 

merealisasikan segala potensi dan kapasitas yang 

dimilikinya, dengan cara-cara tertentu yang secara 

sadar atau tidak sadar memberikan keuntungan bagi 

organisasi dimana individu tersebut terlibat. Aktualisasi 

diri ini membawa manfaat baik bagi individu maupun 

bagi organisasi.  

 

e. Brand Loyalty 

Aaker (1991: 39) mendefinisikan brand loyalty sebagai 

keterikatan yang dimiliki konsumen terhadap sebuah 

brand. Brand loyalty merefleksikan seberapa 

mungkinkah seorang konsumen akan berpindah kepada 

brand yang lain, khususnya ketika brand tersebut 

melakukan perubahan. 

  

4.4. Konstruksi Teori Mini 

Tujuan ketiga yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengonstruksi sebuah teori mini tentang 

kebanggaan konsumen dalam organisasi. Ihalauw (2008: 108) 

mendefinisikan teori sebagai sistem proposisi-proposisi atau 
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rangkaian terpadu dari proposisi-proposisi. Konsep-konsep 

yang telah teridentifikasi dari pola-pola yang telah dibahas 

sebelumnya, akan ditautkan satu sama lain untuk 

membentuk proposisi-proposisi, dan kemudian proposisi-

proposisi itu akan dirangkai menjadi teori mini. Tabel berikut 

akan memuat rekapitulasi konsep-konsep yang telah 

teridentifikasi:  

 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Konsep 

 

Konsep Definisi 

Customer 

Organizational Pride 

Perasaan positif konsumen sebagai pengguna 

barang atau jasa dari suatu organisasi, yang 

bersumber dari identifikasi diri dengan reputasi, 

keunggulan, dan keunikan atribut-atribut 

organisasi tersebut dibandingkan organisasi lain 

(definisi peneliti).  

Brand Association 
Segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan 

terhadap sebuah brand (Aaker, 1991: 109)  

Employee-Customer 

Intimacy 

Suatu keadaan dimana tercipta hubungan yang 

akrab antara karyawan dan pelanggan sebelum, 

selama, dan sesudah proses konsumsi suatu 

barang atau jasa (definisi peneliti) 

Employee 

Reputation 

Persepsi terhadap karyawan yang merefleksikan 

suatu kombinasi kompleks dari karakteristik 

pribadi yang menonjol. prestasi-prestasi, perilaku 

yang ditunjukkan, dan citra yang melekat pada 

karyawan tersebut, baik itu yang terobservasi 

secara langsung atau dilaporkan oleh sumber 

yang lain (disesuaikan dari Greenberg, 2003: 205) 

Achievement 

Hal positif yang dicapai seseorang, kelompok, 

organisasi, atau perusahaan, setelah diupayakan 

dan dikerjakan sedemikian rupa hingga 

menimbulkan rasa puas (definisi peneliti) 

Perceived Benefits 

Persepsi konsumen mengenai apa yang 

didapatkannya dari mengonsumsi sebuah barang 

atau jasa tertentu (disesuaikan dari Mulyanegara, 
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2011) 

Organizational 

Culture 

Sistem makna yang dibagi bersama dan dipegang 

oleh anggota-anggota dalam sebuah organisasi, 

yang membedakan organisasi tersebut dengan 

organisasi lain (Shein dan Becker dalam Dwivedi, 

1995: 9) 

Positive Word of 

Mouth 

Komunikasi yang baik, informal, antara orang 

yang satu kepada orang yang lain, dimana si 

pemberi bukan merupakan komersial 

komunikator, berkenaan dengan sebuah objek 

atau isu (Bove et.al, 2009). 

Display of Affiliation 

Komunikasi simbolik yang dilakukan konsumen 

untuk menginformasikan keterhubungannya 

dengan sebuah organisasi kepada orang lain, baik 

itu melalui benda-benda berwujud ataupun 

melalui media virtual (definisi peneliti)  

Customer 

Acquisition 

Proses untuk mempengaruhi konsumen agar 

membeli suatu barang atau jasa 

(businessdictionary.com). 

Pro-Organization 

Self-Actualization 

Upaya individu merealisasikan segala potensi dan 

kapasitas yang dimilikinya dengan cara-cara 

tertentu yang secara sadar atau tidak sadar 

memberikan keuntungan bagi organisasi dimana 

individu tersebut terlibat (definisi peneliti) 

Brand Loyalty 
Keterikatan yang dimiliki konsumen terhadap 

sebuah brand (Aaker, 1991: 39) 

Sumber: Pembahasan hasil-hasil penelitian.  

 

4.4.1. Proposisi 

Ihalauw (2008: 78) mendefinisikan proposisi sebagai 

sebuah pernyataan tentang sifat fenomenon. Proposisi 

dibentuk dengan menautkan konsep yang satu dengan konsep 

yang lain.  

Dua konsep pertama yang diusulkan untuk ditautkan 

adalah Brand Association dan Customer Organizational Pride. 

Aaker (1991: 109) mendefinisikan brand association sebagai 

segala sesuatu yang terhubung dengan ingatan terhadap 



102 

 

sebuah brand. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui 

bahwa hal-hal yang unggul dan unik dari sebuah organisasi 

dapat menimbulkan kebanggaan pada pelanggan produk 

organisasi tersebut. Hasil ini didukung oleh argumentasi 

Gouthier dan Rhein (2010) bahwa individu cenderung untuk 

merasakan kebanggaan apabila individu tersebut 

mempersepsikan dirinya sebagai entitas tunggal yang distinct, 

dibandingkan orang lain. Dengan menjadi konsumen dari 

organisasi yang unggul atau unik, seseorang akan merasa 

dirinya berbeda, dan menimbulkan rasa bangga. Berdasarkan 

penalaran ini, maka proposisi yang dapat dibentuk adalah: 

 

Proposisi 1: Brand Association berpengaruh terhadap 

Customer Organizational Pride 

      

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Employee-Customer Intimacy dan Customer 

Organizational Pride. Employee-Customer Intimacy dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana tercipta 

hubungan yang akrab antara karyawan dan pelanggan 

sebelum, selama, dan sesudah proses konsumsi suatu barang 

atau jasa. Tracy and Robins (2004) mengemukakan seseorang 

dapat merasakan kebanggaan apabila tindakan-tindakannya 

dihargai oleh orang lain. Realita yang dijumpai dalam 

penelitian menunjukkan bahwa keakraban yang tercipta 

antara karyawan dan pelanggan dapat menjadi sumber 

kebanggaan keorganisasian pada pelanggan atau konsumen. 
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Keakraban tersebut membuat konsumen merasa dihargai, dan 

merasa berbeda dengan konsumen-konsumen dari organisasi 

atau brand yang lain. Berdasarkan penalaran ini, maka 

proposisi yang dapat dibentuk adalah:  

 

Proposisi 2: Employee-Customer Intimacy berpengaruh 

terhadap Customer Organizational Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Employee Reputation dan Customer 

Organizational Pride. Beberapa penelitian terdahulu telah 

menunjukkan bahwa reputation merupakan salah satu pemicu 

tumbuhnya organizational pride (Helm, 2011; 2012). Namun, 

reputation yang dibahas dalam penelitian-penelitian tersebut 

adalah organizational reputation. Menurut Schwaiger (2004), 

salah satu aspek penting untuk mengukur reputasi sebuah 

organisasi atau perusahaan adalah kualitas dari karyawan. 

Sejalan dengan temuan dalam penelitian ini, maka reputation 

yang lebih ditekankan sebagai pemicu dari organizational pride 

adalah reputasi karyawan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa reputasi dari karyawan juga menimbulkan kebanggaan 

pada pengguna produk sebuah organisasi, oleh karena adanya 

identifikasi diri konsumen atau pelanggan dengan organisasi. 

Temuan ini konsisten dengan argumentasi Katzenbach 

(Gouthier dan Rhein, 2010) bahwa rasa bangga dapat dipicu 

oleh prestasi-prestasi dari orang-orang terdekat yang diacu 
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oleh individu atau pun suatu objek. Berdasarkan penalaran 

ini, maka dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 3: Employee Reputation berpengaruh terhadap 

Company-Based Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Achievement dan Customer Organizational 

Pride. Hasil penelitian dari Decrop dan Derbaix (2010) 

menunjukkan bahwa achievement merupakan pemicu yang 

kuat bagi rasa bangga seseorang. Hasil tersebut konsisten 

dengan argumentasi Gouthier dan Rhein (2010) bahwa 

organizational pride dapat didasarkan pada prestasi masa lalu, 

masa kini, dan juga masa depan. Hasil penelitian ini juga 

menunjukkan hal yang sama dengan hasil penelitian para ahli 

diatas. Dengan demikian berdasarkan penalaran ini maka 

dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 4: Achievement berpengaruh terhadap Customer 

Organizational Pride 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Perceived Benefits dan Customer 

Organizational Pride. Gouthier dan Rhein (2010) 

mengemukakan bahwa individu dapat merasakan pride ketika 

membandingkan pencapaian aktualnya dengan harapannya 

sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan bahwa konsumen 
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dapat merasa bangga atas sebuah produk, organisasi, atau 

brand karena produk, organisasi, atau brand tersebut 

memberikan manfaat-manfaat terentu bagi dirinya secara 

pribadi. Berdasarkan penalaran ini, maka dapat dibentuk 

proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 5: Perceived Benefits berpengaruh terhadap 

Customer Organizational Pride 

  

Konsep-konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Organizational Culture dan Customer 

Organizational Pride. Salah satu faktor yang berfungsi 

memberikan identitas kepada individu-individu dalam sebuah 

organisasi adalah budaya organisasi atau organizational 

culture (Kondalkar, 2007:  336). Norma-norma, nilai-nilai, dan 

persepsi-persepsi yang dimiliki bersama dalam sebuah 

organisasi dapat memberikan rasa kebersamaan diantara 

orang-orang yang berada dalam organisasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa budaya yang tercipta dalam organisasi 

dimana konsumen membeli dan mengonsumsi suatu produk 

atau jasa, dapat membentuk suatu identitas pada konsumen 

yang dapat dibanggakan. Berdasarkan penalaran ini, maka 

dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 6: Organizational Culture berpengaruh 

terhadap Customer Organizational Pride 
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Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Positive 

Word of Mouth. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa 

pride dapat mempengaruhi Positive WOM (Soscia, 2007; 

Decrop dan Derbaix, 2010). Tracy dan Robins (2007) juga 

mengemukakan bahwa individu yang merasa bangga akan 

cenderung menginformasikan apa yang dibanggakannya 

kepada orang lain secara langsung. Hasil penelitian juga 

menunjukkan konsumen yang berbangga atas produk, 

organisasi, dan brand yang ia gunakan memiliki 

kecenderungan untuk menceritakan produk, organisasi, brand 

tersebut kepada orang lain. Dengan demikian berdasarkan 

penalaran ini dapat dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 7: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Positive Word of Mouth 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Display of 

Affiliation. Definisi konseptual dari Display of Affiliation adalah 

komunikasi simbolik yang dilakukan konsumen untuk 

menginformasikan keterhubungannya dengan sebuah 

organisasi kepada orang lain, baik itu melalui benda-benda 

berwujud ataupun melalui media virtual. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa konsumen yang berbangga atas produk, 

organisasi, dan brand yang ia gunakan, cenderung 

menunjukkan afiliasinya dengan produk, organisasi, dan 
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brand tersebut kepada orang lain melalui benda berwujud dan 

media virtual. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dibentuk 

proposisi sebagai berikut:  

  

Proposisi 8: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Display of Affiliation 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Customer 

Acquisition. Decrop dan Derbaix (2010) mengemukakan bahwa 

konsumen yang memiliki kebanggaan terhadap brand, 

merupakan missionary dari brand untuk mencari konsumen 

lain. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian ini bahwa 

konsumen yang berbangga atas organisasi, mengekspresikan 

kebanggaan mereka dengan cara merekrut konsumen lain 

untuk membeli produk dari organisasi atau brand yang 

mereka gunakan. Berdasarkan penalaran diatas, maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 9: Customer Organizational Pride berpengaruh 

terhadap Customer Acquisition 

  

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Pro-

Organization Self-Actualization. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa konsumen yang berbangga atas organisasi, cenderung 

mengaktualisasikan diri mereka dengan cara-cara tertentu 
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yang selain memberi manfaat bagi mereka secara pribadi, juga 

secara sadar atau tidak sadar memberikan keuntungan bagi 

organisasi atau brand. Berdasarkan realita ini maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 10: Customer Organizational Pride 

berpengaruh terhadap Pro-Organization 

Self-Actualization 

 

Dua konsep berikut yang dapat diusulkan untuk 

ditautkan adalah Customer Organizational Pride dan Brand 

Loyalty. Hubungan antara pride dan loyalty telah dibahas 

dalam penelitian Decrop dan Derbaix (2010) bahwa loyalty 

merupakan salah satu dampak dari kebanggaan konsumen 

terhadap brand. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap organisasi atau brand, 

mengekspresikan kebanggaan mereka dengan cara 

mengonsumsi produk-produk lain dari organisasi atau brand 

yang bersangkutan. Berdasarkan penalaran ini, maka dapat 

dibentuk proposisi sebagai berikut:  

 

Proposisi 11: Customer Organizational Pride 

berpengaruh terhadap Brand Loyalty 
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4.4.2. Teori Mini 

Dari proposisi-proposisi yang dibentuk sebelumnya, dapat dirangkai sebuah teori mini 

mengenai anteseden dan konsekuen dari customer organizational pride sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.1 Teori Mini 

Sumber: Data primer yang diolah dan terekam dalam Trail 5. 

CUSTOMER 

ORGANIZATIONAL 

PRIDE Achievement  
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Employee-Customer 
Intimacy 

Brand Association 

Perceived Benefits 
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Brand Loyalty 

Pro-Organization 
Self-Actualization 

Customer Acquisition 

 

Display of Affiliation 
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Mouth 

7 

8 

9 

10 

11 
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4.5. Membanding Teori Mini 

Tujuan terakhir yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah membanding teori mini tentang kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang telah dikonstruksi, dengan 

teori atau model tentang kebanggaan konsumen yang 

dikonstruksi oleh Decrop dan Derbaix (2010). Menurut 

Ihalauw (2008: 148-155), acuan kriteria yang dapat dipakai 

untuk membanding teori yang satu dengan yang lain adalah 

acuan kriteria yang telah dikembangkan oleh Wallace (1971), 

oleh Lin (1976), dan oleh Sheth, Gardner dan Garrett (1988). 

Wallace mengemukakan ada empat tolok ukur untuk 

membanding teori, yaitu teba (scope), aras abstraksi (level of 

abstraction), kebernasan (parsimony), dan ketepatan bahasa 

(language). Lin mengemukakan tiga tolok ukur untuk 

membanding teori, yaitu kebernasan struktur teori (parsimony 

of its structure), ketepatan penjelasan (accuracy of its 

explanation), dan kemampuan teori menerangkan fenomena 

tertentu secara lebih tepat (Its pervasiness over different social 

phenomena). Sementara itu, Sheth dkk menetapkan tiga 

kriteria untuk membanding dan mengevaluasi teori-teori, 

yaitu syntax, semantics, dan pragmatics.   

Dalam penelitian ini, acuan kriteria yang akan 

digunakan untuk membanding teori adalah acuan kriteria 

yang dikembangkan oleh Wallace (Ihalauw, 2008: 148-152). 

Dari empat tolok ukur yang ada, hanya dua tolok ukur yang 

akan dipakai yaitu teba (teba substantif dan teba ruang dan 

waktu), dan aras abstraksi. Dua tolok ukur ini dipilih 
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berdasarkan kecukupan informasi dari teori yang akan 

dibandingkan dengan teori mini penelitian ini, dan juga daya 

analitis yang diperlukan. Untuk menggunakan semua tolok 

ukur yang ada, diperlukan ketersediaan informasi dan daya 

analitis yang kuat. Mempertimbangkan ketersediaan informasi 

(sekunder dan tersier) mengenai kedua teori yang akan 

dibanding dan juga daya analitis yang dimiliki, maka dalam 

melakukan pembandingan diputuskan hanya menggunakan 

dua tolok ukur saja.    

 

4.5.1. Teori Mini Kebanggaan Keorganisasian Konsumen  

Sebagaimana telah diuraikan dalam sub-bahasan 

sebelumnya, kebanggaan keorganisasian konsumen adalah 

perasaan positif konsumen sebagai pengguna barang atau jasa 

dari sebuah organisasi, yang bersumber dari identifikasi diri 

dengan reputasi, keunggulan dan keunikan atribut-atribut 

organisasi tersebut dibanding organisasi lain. Berdasarkan 

definisi tersebut, dapat dicermati bahwa munculnya 

kebanggaan keorganisasian mensyaratkan adanya identifikasi 

diri konsumen dengan organisasi.  

Dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi, 

identifikasi diri konsumen dengan organisasi tercipta oleh 

karena tipe keterhubungan (membership), dan sifat penyajian 

jasa (continuous). Tipe keterhubungan membership 

menciptakan switching barrier yang tinggi bagi konsumen, 

sehingga konsumen sulit untuk berpindah ke organisasi jasa 

lain, sedangkan penyajian jasa yang berkelanjutan 
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menyebabkan adanya tingkat intensitas interaksi yang tinggi 

antara konsumen dengan organisasi. Kedua hal inilah yang 

membuat konsumen mempersepsikan diri sebagai “orang 

dalam” dari organisasi. Oleh karena konsumen 

mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” organisasi, maka 

semua keunggulan dan keunikan atribut yang organisasi 

tersebut miliki, dipersepsikan sebagai keunggulan dan 

keunikan yang konsumen miliki. Hal inilah yang kemudian 

menciptakan perasaan positif pada konsumen, yang disebut 

sebagai kebanggaan keorganisasian.    

Berdasarkan hasil penelitian, kebanggaan 

keorganisasian konsumen dapat ditimbulkan oleh enam 

faktor, yaitu asosiasi merek, kedekatan karyawan-pelanggan, 

reputasi karyawan, prestasi, manfaat yang dipersepsikan, dan 

budaya keorganisasian. Faktor asosiasi merek (brand 

association), faktor kedekatan karyawan-pelanggan (employee-

customer intimacy) dan faktor budaya keorganisasian 

(organizational culture), merepresentasikan dimensi kultural 

dari organisasi sebagai sumber kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi tersebut. Dimensi kultural inilah yang 

membentuk identitas dan jati diri organisasi. Apabila 

organisasi memiliki suatu identitas yang unggul atau unik, 

maka konsumen yang mengidentifikasi diri sebagai bagian 

dari organisasi tersebut akan merasa bangga.  

Faktor reputasi karyawan (employee reputation), prestasi 

(achievement), dan manfaat yang dipersepsikan (perceived 

benefit), merepresentasikan hasil evaluasi terhadap organisasi. 
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Apabila hasil evaluasi itu tersebut menunjukkan adanya 

keunggulan dari organisasi berkaitan dengan atribut-

atributnya, maka akan timbul rasa bangga pada konsumen 

yang mengidentifikasi diri sebagai bagian dari organisasi 

tersebut.  

Berdasarkan hasil penelitian, kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki lima macam dampak, 

yaitu positive word of mouth, display of affiliation, customer 

acquisition, pro-organization self-actualization, dan brand 

loyalty. Ditinjau dari sifatnya, ada empat macam dampak yang 

tergolong extra-role behavior, yaitu perilaku-perilaku yang 

sifatnya sukarela dan tidak diwajibkan pada konsumen untuk 

efektifitas penyajian jasa, namun mau dilakukan oleh 

konsumen demi keuntungan organisasi (Bove et.al, 2009). 

Keempat macam dampak itu adalah positive word of mouth, 

display of affiliation, customer acquisition, dan brand loyalty. 

Satu macam dampak yang tersisa, yaitu pro-organization self-

actualization, merupakan dampak yang dapat digolongkan 

sebagai extra-role behavior, maupun sebagai in-role behavior. 

Seperti yang telah dibahas dalam sub-bahasan sebelumnya, 

konsep tersebut memiliki cakupan makna baik itu dalam 

kehidupan sehari-hari konsumen maupun dalam proses 

konsumsi.  

Secara ringkas, penyebab kebanggaan keorganisasian 

konsumen bertumpu pada dimensi kultural dan hasil evaluasi 

atribut-atribut dari organisasi dimana konsumen tersebut 

mengidentifikasi dirinya. Kebanggaan keorganisasian dapat 
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menimbulkan perilaku positif dari konsumen, baik yang 

sifatnya sukarela dan tidak diwajibkan namun 

menguntungkan organisasi, maupun yang dibutuhkan 

organisasi demi keefektifan penyajian produk.  

 

4.5.2. Membanding Teori mini Kebanggaan Keorganisasian 

Konsumen dengan Teori mini Kebanggaan 

Konsumen Decrop dan Derbaix. 

Teori mini kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

telah dijabarkan di atas, akan dibandingkan dengan teori mini 

kebanggaan konsumen yang dikonstruksi oleh Decrop dan 

Derbaix (2010), yang telah dibahas dalam bab 2. Dua tolok 

ukur yang dipakai dalam membanding kedua teori mini ini 

adalah teba dan aras abstraksi.  

 

a. Pembandingan menurut Teba (Scope) 

Menurut Ihalauw (2008: 148-149), teba sebuah teori 

dapat dilihat dari dua matra yaitu teba substantif dan 

teba ruang dan waktu. Teba substantif menunjuk pada 

cakupan isi yang menjadi inti dari teori tertentu, 

sedangkan teba ruang dan waktu menyangkut dimana 

(tempat) dan kapan (waktu) sebuah teori itu berlaku.  

 

1) Teba Substantif 

Dalam teori kebanggaan dari Decrop dan Derbaix, 

proposisi  pertama dan kedua memperlihatkan 

kaitan antara prestasi masa kini (present 
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achievement), dan prestasi masa lalu (past 

achievement) sebagai variabel independen dan 

kebanggaan (pride) sebagai variabel dependen. 

Keterkaitan antara prestasi dan kebanggaan juga 

ditemukan dalam teori kebanggaan keorganisasian 

yang dikonstruksi dalam penelitian ini, meskipun 

tidak dipilah berdasarkan waktu.  

Proposisi yang ketiga dari teori kebanggaan Decrop 

dan Derbaix menunjukkan kaitan antara konteks 

sosial budaya sebagai independen dengan 

kebanggaan sebagai variabel dependen. Hal ini 

tidak ditemukan dalam teori kebanggaan 

keorganisasian yang dikonstruksi dalam penelitian 

ini. Tidak ditemukannya faktor sosial budaya, 

kemungkinan disebabkan oleh perbedaan konteks 

konsumsi dimana kedua teori mini ini dikonstruksi, 

dan juga besaran satuan analisis.  

Proposisi yang keempat dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

komitmen dan loyalitas sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan proposisi ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa semakin konsumen merasa 

bangga terhadap perusahaan atau brand, maka 

semakin tinggi komitmen dan loyalitasnya terhadap 

perusahaan atau brand tersebut. Argumentasi 

tersebut sama dengan proposisi yang diusulkan 
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dalam teori kebanggaan keorganisasian konsumen 

bahwa kebanggaan keorganisasian konsumen 

berpengaruh terhadap loyalitas merek, atau brand 

loyalty.  

Proposisi yang kelima dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen keterkaitan 

tersebut tidak ditemukan, yang kemungkinan 

disebabkan karena perbedaan karakteristik produk 

yang dikonsumsi dan juga perbedaan jangka waktu 

konsumsi.  

Proposisi yang keenam dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 

WOM dan proselitisme sebagai variabel dependen. 

Keterkaitan ini juga dibahas dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen, bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap organisasi 

akan menyampaikan hal-hal positif mengenai 

organisasi kepada orang lain, dan juga merekrut 

orang lain agar mengonsumsi produk dari 

organisasi yang sama.  

Proposisi yang ketujuh dalam teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix adalah kaitan antara 

kebanggaan sebagai variabel independen dengan 
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customization and bricolage sebagai variabel 

dependen. Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga atas sebuah perusahaan 

atau brand akan membantu perusahaan dalam 

mencipta nilai oleh karena akan tampil sebagai 

konsumen yang kreatif, pro-aktif, dan bricoleur. 

Teori kebanggaan keorganisasian konsumen juga 

membahas keterkaitan tersebut, bahwa konsumen 

yang berbangga terhadap organisasi atau brand, 

akan mengaktualisasikan diri mereka dalam cara-

cara tertentu yang secara sadar atau tidak sadar 

menguntungkan organisasi. Hal ini menunjukkan 

adanya aktifitas value co-creation antara organisasi 

dan konsumen.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa 

ada dua proposisi dalam teori kebanggaan Decrop 

dan Derbaix tidak tercakup di dalam teori 

kebanggaan keorganisasian konsumen, yaitu kaitan 

antara konteks sosial budaya dengan kebanggaan, 

dan kaitan antara kebanggaan dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Sebaliknya, 

ada enam proposisi dalam teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang tidak tercakup 

dalam teori kebanggaan Decrop dan Derbaix, yaitu 

kaitan antara asosiasi merek dengan kebanggaan, 

kaitan antara kedekatan karyawan-pelanggaan 

dengan kebanggaan, kaitan antara reputasi 
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karyawan dengan kebanggaan, kaitan antara 

manfaat yang dipersepsikan dengan kebanggaan, 

dan kaitan antara kebanggaan dengan display of 

affiliation.  Berdasarkan pembandingan ini, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki teba substantif 

yang lebih luas dibandingkan teori kebanggaan 

konsumen Decrop dan Derbaix.  

 

2) Teba Ruang dan Waktu 

Dilihat dari jumlah proposisi, teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix terdiri dari tujuh proposisi, 

sedangkan teori kebanggaan keorganisasian 

konsumen memiliki sebelas proposisi. Dari tujuh 

dan sebelas proposisi tersebut, terdapat lima 

proposisi yang sama atau mirip. Enam proposisi 

dari teori kebanggaan keorganisasian konsumen, 

tidak dapat diterangkan menurut teori kebanggaan 

Decrop dan Derbaix, sedangkan dua proposisi dari 

teori kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix 

tidak dapat diterangkan menurut teori kebanggaan 

keorganisasian konsumen. Artinya, dilihat dari 

ruang dan waktu teori kebanggaan konsumen 

Decrop dan Derbaix dapat dipakai untuk 

menjelaskan sebagian dari fenomena kebanggaan 

keorganisasian konsumen dalam konteks konsumsi 

jasa perguruan tinggi. Sebaliknya, hampir semua 
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fenomena kebanggaan konsumen dalam konteks 

konsumsi olahraga dapat diterangkan menurut 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen, 

dimana dari tujuh proposisi, lima adalah sama atau 

mirip, dan dua tidak.  

Teori kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix, 

tidak relevan untuk menerangkan asosiasi merek, 

kedekatan karyawan-pelanggan, reputasi karyawan, 

manfaat yang dipersepsikan, dan budaya 

keorganisasian, sebagai variabel-variabel yang 

menyebabkan kebanggaan, dan display of affiliation 

sebagai variabel yang dipengaruhi kebanggaan. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh karakteristik konteks 

konsumsi dan karakteristik produk yang 

dikonsumsi. Sebaliknya, teori kebanggaan 

keorganisasian tidak relevan untuk menerangkan 

kaitan antara konteks sosial budaya dan 

kebanggaan, dan kaitan antara kebanggaan dengan 

kemeningkatan konsumsi dan koleksi. Hal ini 

mungkin disebabkan oleh karena perbedaan jangka 

waktu yang diperlukan untuk konsumsi, switching 

barrier, dan juga besaran satuan analisis dari 

penelitian yang mengonstruksi kedua teori mini 

tersebut.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa teori mini kebanggaan 

keorganisasian konsumen memiliki teba ruang dan 



120 

 

waktu yang lebih besar dibandingkan teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix. Hal ini 

terlihat dari jumlah proposisi yang sama dan tidak 

sama dari kedua teori mini tersebut, yang 

menggambarkan kemampuan menerangkan 

masing-masing fenomena.  

     

b. Pembandingan menurut Aras Abstraksi (Level of 

Abstraction) 

Aras abstraksi dari konsep-konsep dalam teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix cenderung 

tidak merata, yakni ada konsep yang berada pada aras 

yang tengahan atau tinggi, dan ada pula konsep-konsep 

yang berada pada aras rendahan. Contohnya adalah 

konsep konteks sosial budaya dalam teori tersebut. 

Dapat dicermati bahwa konsep ini berada pada aras 

rendahan atau tinggi, yang masih bisa dijabarkan 

menjadi konsep-konsep pada aras yang lebih rendah 

seperti kondisi demografis, tingkat ekonomi, tingkat 

kepadatan penduduk, dll. Lain halnya dengan konsep-

konsep seperti komitmen atau WOM dalam teori 

tersebut yang dapat dicermati hanya bisa dijabarkan ke 

dalam dimensi-dimensi saja.  

Sementara itu, aras abstraksi konsep-konsep dalam 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen cenderung 

merata dan berada pada aras rendahan. Apabila 

konsep-konsep tersebut hendak dijabarkan, maka 
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hasilnya hanya akan berupa dimensi-dimensi. 

Contohnya seperti konsep positive WOM dalam teori 

tersebut. Apabila konsep ini hendak dijabarkan maka 

hanya akan menghasilkan dimensi-dimensi atau sifat-

sifat, misalnya positive WOM yang sifatnya asosiatif, 

atau yang sifatnya komparatif. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa teori 

kebanggaan konsumen Decrop dan Derbaix, berada 

pada aras abstraksi yang lebih tinggi, dibandingkan 

teori kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

dikonstruksi dalam penelitian ini. 
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4.5.3. Teori Mini setelah Reduksi Proposisi-proposisi yang sama hasil Banding Teori  

Dari pembandingan teori mini kebanggaan keorganisasian konsumen dengan teori kebanggaan konsumen 

Decrop dan Derbaix, telah diketahui beberapa proposisi yang sama atau mirip. Untuk menonjolkan dimensi 

kebaruan dari teori mini tentang kebanggaan keorganisasian konsumen, maka proposisi-proposisi yang sama 

tersebut direduksi, sehingga teori mini tampak sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 4.2 Teori Mini setelah Reduksi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan diuraikan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yang meliputi desain penelitian, jenis 

data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan 

prosedur analisis data.  

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain grounded theory. Desain penelitian grounded 

theory adalah penemuan teori dari data yang secara sistematis 

diperoleh dari penelitian sosial (Glaser dan Strauss, 1967: 2). 

Desain grounded theory dipilih karena desain tersebut 

dianggap tepat, memertimbangkan karakteristik tujuan dari 

penelitian ini yang hendak menghasilkan sebuah teori yang 

secara khusus dikembangkan dari konteks dan realita empiris 

tertentu dimana sebuah fenomena teramati dan dialami.  

Secara umum terdapat dua pendekatan grounded theory 

yang berkembang dalam dunia penelitian kualitatif. Dua 

pendekatan ini dipopulerkan oleh dua orang penemu grounded 

theory sendiri yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. 

Perbedaan dari kedua pendekatan ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

GLASERIAN STRAUSSIAN 
Beginning with general wonderment 
(an empty mind) 

Having a general idea of where to 
begin 

Emerging theory with neutral Forcing the theory with structured 
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questions questions 

Development of a conceptual theory Conceptual descriptions (description 
of situations) 

Theoretical Sensitivity (The ability to 
perceive variables and relationships) 
comes from immersion in the data.  

Theoretical sensitivity comes from 
methods and tools.  

The theory is grounded in the data The theory is interpreted by an 
observer 

The credibility of the theory or 
verification is derived from its 
grounding in the data 

The credibility of the theory comes 
comes from the rigour of the method 

A basic social process should be 
identified 

Basic social process need not be 
identified 

The researcher is passive, exhibiting 
disciplined restraint 

The researcher is active 

Data reveals the theory Data is structured to reveal the 
theory 

Coding is less rigourous, a constant 
comparison of incident to incident, 
with neutral questions and 
categories and properties evolving. 
Take care not to over-conceptualize, 
identify key points 

Coding is more rigorous and defined 
by technique. The nature of making 
comparisons varies with the coding 
technique. Labels are carefully 
crafted at the time. Codes are 
derived from micro-analysis which 
consists of analysis data word-by-
word.  

Two coding phases or types, simple 
(fracture the data and conceptually 
group it), and substantive (open or 
selective to produce categories and 
properties) 

Three types of coding, open 
(identifying, naming, categorizing 
and describing phenomena), axial 
(the process of relating codes to each 
other), and selective (choosing a core 
category and relating other 
categories to that) 

Regarded by some as the only true 
Grounded Theory Method 

Regarded by some as a form of 
qualitative data analysis (QDA). 

 

Tabel 3.1 Perbedaan Pendekatan Grounded Theory antara 

Glaser dan Strauss 

Sumber: Onions (2006) dalam Jones dan Alony (2011) 

 

Perbedaan kedua pendekatan di atas nampak dalam 

asumsi epistemologisnya. Pendekatan Glaserian cenderung 

mengasumsikan bahwa peneliti adalah terpisah dari data, 
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sehingga tidak terbuka banyak ruang untuk menginterpretasi 

data. Hal ini dimaksudkan agar data dapat “berbicara sendiri”  

tentang fenomena yang tengah diteliti tanpa interpretasi 

peneliti, yang pada gilirannya akan menunjukkan 

groundedness dari teori yang akan dihasilkan. Glaser (2002) 

menulis demikian: 

 

“Data is discovered for conceptualization to be what it 
is – theory. The data is what it is and the researcher 
collects, codes and analyze exactly what he has 
whether baseline data, proper line data, or objective 

data or misinterpreted data.”    
 

Sementara itu, pendekatan Straussian cenderung 

mengasumsikan interaksi antara peneliti dengan data atau 

objek yang diteliti. Interaksi yang dimaksud mengambil wujud 

dalam tehnik-tehnik analisis yang digunakan peneliti agar 

mendapatkan deskripsi yang akurat mengenai fenomena yang 

tengah diteliti. Deskripsi yang akurat mengenai fenomena 

yang diteliti inilah yang akan mencerminkan groundedness 

dari teori yang dihasilkan.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Straussian yang didasari oleh pertimbangan 

kenyamanan dengan asumsi epistemologis yang tercermin 

dalam pendekatan tersebut.  

 

3.2. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh 
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melalui wawancara personal dan observasi. Selain data 

primer, akan dikumpulkan juga data sekunder yakni 

dokumentasi terhadap teks, gambar, ataupun rekaman audio-

visual dari peristiwa-peristiwa masa lampau untuk 

memperkuat dan memperkaya data primer.  

   

3.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010: 62). 

Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan tiga 

tehnik yaitu melalui wawancara personal, observasi, dan 

dokumentasi.  

 

a. Wawancara Personal 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2010: 72).  

  

b. Observasi 

Dalam melakukan observasi, peneliti hanya akan 

berperan sebagai pengamat. Observasi dilakukan untuk 

mengamati perilaku mahasiswa FEB UKSW. Hasil 

observasi akan dicatat dalam bentuk catatan-catatan 

lapangan yang terbagi atas dua yaitu catatan deskriptif 

dan catatan reflektif. Dari dua catatan tersebut akan 
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diidentifikasi hal-hal penting yang memiliki relevansi 

terhadap masalah penelitian.  

 

c. Dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan 

dokumen-dokumen mengenai peristiwa-peristiwa masa 

lampau yang dapat berupa teks, gambar, ataupun 

rekaman audio-visual yang memiliki hubungan dengan 

masalah penelitian.   

 

3.4. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data 

hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 

2010: 117). Dalam penelitian ini, validitas atau kesahihan 

data akan diuji dengan taktik triangulasi sumber. Apabila 

terdapat tiga atau lebih sumber informasi yang 

mengemukakan informasi yang sama, maka data atau 

informasi tersebut dapat dianggap sahih. 

Uji keandalan data dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan taktik audit trails atau audit rekam jejak penelitian. 

Menurut Daymon dan Holloway (2011: 100), Trail merupakan 

rekaman rinci dari keputusan-keputusan yang dibuat sebelum 

dan selama penelitian, dan gambaran mengenai proses 

penelitian. Setiap trail yang dibuat dalam penelitian ini, 

selanjutnya akan dievaluasi oleh pembimbing. 
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3.5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan dengan berpedoman pada prosedur analisis 

yang dipaparkan oleh Ihalauw, Gouw, dan Tirta (2011). Setiap 

tahapan analisis akan menjadi trail yang akan diaudit untuk 

menguji keandalan data. Tahap-tahap analisis data dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Transkripsi Data 

Tahap transkripsi data adalah tahap dimulai pada saat 

sesudah wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dilakukan. Rekaman hasil wawancara akan disadur 

dalam bentuk teks, observasi akan dicatat dalam bentuk 

catatan-catatan lapangan, dan setiap data dokumentasi 

akan diberikan tema. Transkripsi data dilakukan 

mengikuti pengumpulan data di lapangan.  

  

b. Pengodean Data 

Pengodean Data atau data coding merupakan proses 

analisis yang fundamental bagi penelitian (Corbin dan 

Strauss, 1990). Dalam penelitian grounded, coding 

didefinisikan sebagai pengkategorisasian segmen-

segmen dalam data dengan suatu nama singkat yang 

secara utuh meringkas dan merepresentasikan setiap 

bagian dari data (Charmaz, 2006: 43). Terdapat 5 

macam pendekatan untuk melakukan coding, yaitu: 

line-by-line coding, sentence-by-sentence coding, several 

sentences coding, paragraph-by-paragraph coding, dan 
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whole document coding. Dalam penelitian ini, coding 

data wawancara digunakan tehnik several sentences 

coding, sedangkan untuk data observasi dan 

dokumentasi digunakan tehnik whole document coding. 

  

c. Kategorisasi Data 

Tahap berikutnya adalah kategorisasi data. Pada tahap 

ini setiap hasil coding dari data wawancara per informan 

wawancara, akan dimasukkan ke dalam tabel, dan 

selanjutnya dilakukan analisis komparatif secara 

horizontal, hingga menghasilkan kategori-kategori 

jawaban dari setiap pertanyaan penelitian.  

 

d. Klasterisasi Kategori 

Setelah kategori-kategori berhasil dibuat, akan 

dilakukan analisis komparatif secara vertikal, dimana 

setiap kategori yang merepresentasikan fenomena yang 

sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster.  

 

e. Pengidentifikasian Pola dan Variabel 

Tahap selanjutnya adalah pengidentifikasian pola dan 

variabel dimana klaster-klaster kategori jawaban akan 

diabstraksi menjadi pola. Dari pola tersebut akan 

diidentifikasi variabel-variabel, yang selanjutnya akan 

menjadi komponen pembentuk proposisi hingga 

pengonstruksian teori mini.   
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f. Pembentukan Proposisi dan Teori Mini.  

Setelah variabel-variabel teridentifikasi, maka variabel-

variabel tersebut akan dinalar dan diberi peluang untuk 

ditautkan menjadi proposisi-proposisi. Kemudian 

proposisi-proposisi yang telah dibentuk akan dirangkai 

menjadi sebuah teori mini.  
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BAB II 

RERANGKA TEORITIS 
 

Sebagai landasan dari sebuah penelitian, rerangka teoritis 

berguna sebagai dasar berpikir dan menganalisis masalah 

penelitian yang hendak diteliti. Dalam bab ini akan diuraikan 

rerangka teoritis yang memedomani dilakukannya penelitian 

ini.   

 

2.1. Konsep Organizational Pride 

Alexander Haslam (2004: 77) mengemukakan bahwa 

organizational pride menunjuk pada perasaan positif seorang 

individu terhadap kelompoknya yang bersumber dari penilaian 

orang lain terhadap status kelompok tersebut. Sementara itu 

menurut Mischkind (1998), organizational pride merupakan 

perasaan bangga yang individu rasakan sebagai hasil 

pengidentifikasian diri dengan organisasi yang memiliki 

reputasi dan rekam jejak yang bagus, dimana individu 

tersebut terlibat.  

 

2.2. Penelitian Terdahulu mengenai Organizational Pride 

Seperti yang telah dipaparkan secara ringkas di dalam bab 

sebelumnya, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang 

membahas organizational pride. Penelitian-penelitian tersebut 

dapat diklasifikasikan berdasarkan subjek yang diteliti, yakni 

pada karyawan dan pada konsumen. Berikut ini akan dibahas 

setiap penelitian mengenai organizational pride, baik pada 

karyawan maupun konsumen. 
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2.2.1. Penelitian pada Karyawan 

Penelitian tentang organizational pride pada karyawan, 

merupakan penelitian yang paling sering dilakukan, sejak 

konsep organizational pride mendapat perhatian dalam studi 

manajemen, khususnya berkenaan dengan perilaku 

organisasi. Laporan dari penelitian-penelitian tersebut dapat 

dipaparkan secara lebih rinci sebagai berikut: 

 

a. Penelitian oleh Gunter dan Furnham (1996) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gunter dan Furnham 

pada tahun 1996, adalah untuk menyelidiki korelasi 

antara 6 faktor biografikal dan 14 faktor iklim organisasi 

dengan kepuasan kerja karyawan dan kebanggaan 

mereka dalam organisasi. Penelitian ini juga memeriksa 

faktor-faktor biografikal dan iklim organisasi sebagai 

prediktor dari dua variabel di atas, baik itu kepuasan 

kerja maupun kebanggaan dalam organisasi. Penelitian 

dilakukan dengan metode survei pada empat organisasi 

berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-

faktor dari iklim organisasi terbukti lebih memiliki 

korelasi dan lebih kuat menjadi prediktor dari kepuasan 

kerja dan kebanggaan dalam organisasi, dibandingkan 

dengan faktor-faktor biografikal. Setiap organisasi 

memiliki faktor-faktor berbeda yang berkorelasi dengan 

kepuasan kerja dan kebanggaan dalam organisasi, 

demikian pula sebagai prediktor. 
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b. Penelitian oleh Appleberg (2005) 

Appleberg mengemukakan bahwa organizational pride 

mulai mendapat momentum dalam dunia bisnis, namun 

masih terdapat sedikit penelitian empiris mengenai topik 

tersebut. Berangkat dari situasi ini, dalam penelitiannya 

Appleberg mengembangkan sebuah jejaring nomologikal 

mengenai konsep organizational pride yang meliputi 

pendefinisian, penyelidikan fondasi teoritikal, membuat 

suatu model bagi konstruk tersebut, mengusulkan 

sejumlah anteseden dan konsekuen potensial, serta 

membandingkan konsep organizational pride dengan 

sejumlah konsep yang lain seperti organizational 

commitment, organization-based self-esteem, dan job 

satisfaction.  Dalam penelitian tersebut juga dilakukan 

uji diskriminabilitas terhadap konstruk organizational 

pride relatif terhadap job satisfaction, dengan melakukan 

tiga macam tes yaitu principle component analysis, 

hierarchical multiple regression, dan path analysis. Hasil 

dari principle component analysis tidak mendukung 

diskriminabilitas, dimana organizational pride dan job 

satisfaction termuat pada faktor yang sama. Hasil dari 

analisis regresi hirarkis menunjukkan bahwa job 

satisfaction dan organizational pride, sebagai variabel 

independen, masing-masing menerangkan varians 

inkremental dari intent to stay pada karyawan. Hasil 

dari path analysis menunjukkan bahwa job satisfaction 

dan organizational pride memiliki perbedaan kekuatan 
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path ketika menggunakan anteseden dan konsekuen 

yang sama. Secara lebih rinci, Appleberg (2005) 

melaporkan demikian:  

 

“An opportunistic research study was also conducted in 
order to empirically test the discriminant validity of the 
organizational pride construct. The study examined 
organization pride relative to job satisfaction to test for 
discriminability. Three tests were utilized: a principle 
component analysis, a hierarchical multiple regression, 
and a Path Analysis. Results of the principle component 
analysis did not support discriminability as both job 
satisfaction and pride loaded on the same factor. The 
results are limited due to the single-item measure for 
both job satisfaction and organizational pride. This test 
served mainly as an additional data point. Results from 
the hierarchical regression analysis showed that pride 
and satisfaction, entered as independent variables, 
each accounted for incremental variance in a dependent 
variable of an employee's “intent to stay” with the 
organization. The interaction between pride and 
satisfaction also accounted for incremental variance. 
Results of the Path Analysis revealed that pride and 
satisfaction showed different path strengths when 
using the same antecedents and consequences. 
Additionally, the original models for pride and 
satisfaction each with their own projected antecedents 
and consequences showed much lower AIC and CAIC 
scores than the models where each of their proposed 
antecedents and consequences were substituted into 
the other model. The considerably lower AIC and CAIC 
scores for the original models indicates that pride and 
satisfaction are different constructs.” 

 

Hasil penelitian Appleberg menunjukkan bahwa 

diskriminabilitas konstruk organizational pride adalah 

sahih. 

  

c. Penelitian oleh Boezeman dan Ellemers (2008) 

Dalam penelitian ini, Boezeman dan Ellemers 

menyelidiki kebanggaan dalam organisasi (organizational 



23 

 

pride) dan respek dari organisasi sebagai dua prediktor 

bagi komitmen keorganisasian. Kedua ahli tersebut juga 

mengusulkan perceived importance of volunteer work 

sebagai anteseden dari organizational pride dan 

perceived organizational support sebagai anteseden bagi 

respek dari organisasi. Penelitian dilakukan dengan 

metode survei pada 89 sukarelawan pada suatu 

organisasi kesukarelawanan di negara Belanda. Data 

yang dianalisis dengan menggunakan Structural 

Equation Modelling  menunjukkan hasil berikut:  

 

 

 

Bagan 2.1 Hasil Penelitian Boezeman dan Ellemers 

Sumber: Boezeman dan Ellemers (2008) 

 

Hasil penelitian dari kedua ahli tersebut menunjukkan 

bahwa kebanggaan menjadi bagian dari sebuah 

organisasi dan respek dari organisasi, merupakan dua 

prediktor dari komitmen keorganisasian.  
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d. Penelitian oleh Gouthier dan Rhein (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Gouthier dan Rhein pada 

tahun 2011, berangkat dari sebuah situasi problematik 

bahwa organizational pride merupakan sebuah faktor 

yang vital dalam dunia bisnis, namun topik tersebut 

relatif masih jarang dieksplorasi secara empiris. Dalam 

penelitian kedua ahli ini, untuk pertama kalinya 

dianalisis dua jenis organizational pride yaitu emotional 

dan attitudinal. Jenis emotional dari organizational pride 

merujuk pada kebanggaan yang individu rasakan oleh 

karena kesuksesan suatu kegiatan yang berhubungan 

dengan organisasi. Oleh karena berupa emosi, 

organizational pride ini bersifat sementara. Jenis yang 

kedua adalah attitudinal, yang merujuk pada 

kebanggaan yang individu rasakan di dalam 

organisasinya, yang bersumber dari persepsi umum 

terhadap organisasi tersebut. Organizational pride jenis 

ini bermuara pada kognitif individu sehingga dapat 

bertahan lama. Menurut kedua ahli tersebut, penelitian-

penelitian terdahulu belum menganalisis 

keterhubungan antara dua jenis organizational pride ini, 

dan menyelidiki dampak-dampak positif yang dapat 

ditimbulkan. Kedua ahli tersebut kemudian 

menginvestigasi keterhubungan dan dampak dari dua 

jenis organizational pride diatas terhadap commitment to 

customer service, creativity, dan turnover intention. 

Penelitian yang dilakukan terbagi atas dua tahap, yaitu: 



 

(1) Tahap eksploratoris pra

untuk memeriksa keterhubungan antara kedua jenis 

organizational pride. Penelitian tahap ini dilakukan 

terhadap 53 konsultan pelanggan; (2) Tahap penelitian 

pokok yang bertujuan untuk memeriksa dampak

jenis organizational pride

customer service, creativity

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap 

733 karyawan jasa. Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan 

(SEM). Hasil dari penelitian

pada bagan di bawah ini: 

 

Bagan 2.2 Model penelitian Gouthier dan Rhein

Sumber: emeraldinsight.com

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

keterhubungan yang kuat antara 
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(1) Tahap eksploratoris pra-penelitian yang bertujuan 

untuk memeriksa keterhubungan antara kedua jenis 

. Penelitian tahap ini dilakukan 

p 53 konsultan pelanggan; (2) Tahap penelitian 

pokok yang bertujuan untuk memeriksa dampak kedua 

organizational pride terhadap commitment to 

creativity, dan turnover intention. 

Penelitian dilakukan dengan metode survei terhadap 

Data hasil penelitian dianalisis 

dengan menggunakan Structural Equation Modelling 

dari penelitian sesuai model dapat dilihat 

pada bagan di bawah ini:  

 

 

litian Gouthier dan Rhein 

Sumber: emeraldinsight.com 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

keterhubungan yang kuat antara emotional 
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organizational pride dan attitudinal organizational pride. 

Dari penelitian pokok ditemukan juga bahwa emotional 

organizational pride memiliki dampak langsung yang 

positif terhadap commitment to customer service, dan 

creativity. Attitudinal organizational pride secara 

langsung berpengaruh terhadap commitment to customer 

service dan turnover intention, serta memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap creativity. 

  

e. Penelitian oleh Helm (2011) 

Fokus dari penelitian oleh Sabrina Helm pada tahun 

2011 ini adalah mengenai kesadaran karyawan tentang 

dampak mereka terhadap reputasi perusahaan. Helm 

menguji pengaruh pride in membership (organizational 

pride), perceived corporate reputation, job satisfaction, 

dan affective commitment terhadap kesadaran tentang 

dampak pada reputasi perusahaan. Model teoritis dari 

penelitian Helm tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

Bagan 2.3 Model Penelitian Helm 

Sumber: sciencedirect.com 
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Penelitian ini dilakukan dengan metode survei pada 

karyawan-karyawan di beberapa perusahaan yang 

tercatat sebagai Fortune’s America’s Most Admired 

Companies. Dalam abstrak penelitiannya, Helm 

mengemukakan bahwa pride in membership memiliki 

pengaruh terbesar terhadap kesadaran karyawan akan 

dampak mereka terhadap reputasi perusahaan.  

  

f. Penelitian oleh Ellemers, Kingma, van de Burgt, dan 

Barreto (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Ellemers, Kingma, van de 

Burgt, dan Barreto ini adalah untuk menyelidiki: (1) 

pride in the organization sebagai variabel mediator 

antara perceived organizational morality dengan affective 

commitment, dan work satisfaction; (2) perceived 

organizational morality sebagai variabel mediator bagi 

aktifitas-aktifitas Corporate Social Responsibility dengan 

affective commitment dan work satisfaction. Untuk 

tujuan pertama, penelitian dilakukan terhadap 126 

karyawan pada lima organisasi yang berbeda dengan 

metode survei, dimana kuesioner dibagikan melalui 

media internet, dan data dianalisis dengan 

menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa semua hipotesis untuk 

penelitian pertama ini didukung. Perceived 

organizational morality mempengaruhi pride in the 

organization, dan affective commitment serta work 
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satisfaction juga dipengaruhi oleh pride in the 

organization. Pada penelitian yang kedua, data 

dikumpulkan dari 649 karyawan pada sebuah 

perusahaan konsultan. Metode yang digunakan adalah 

survei online, dan data dianalisis dengan menggunakan 

SEM. Pada penelitian kedua ini ditemukan bahwa 

perceived organizational morality mempengaruhi 

affective commitment dan work satisfaction, dan 

aktifitas-aktifitas CSR juga mempengaruhi perceived 

organizational morality.  

 

g. Penelitian oleh Helm (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Helm ini bertujuan 

untuk menginvestigasi hubungan antara job satisfaction 

dan turnover intention dengan perceived external 

reputation dan pride in membership (organizational 

pride). Penelitian dilakukan dengan metode survei cross-

sectional pada 439 karyawan. Hasil penelitian ini 

mendukung Teori Identitas Sosial bahwa pandangan 

“orang luar” terhadap organisasi merupakan sumber 

dari pride in membership. Pride dan job satisfaction 

secara positif dapat memediasi keterhubungan antara 

external reputation dan turnover intention.  

 

2.2.2. Penelitian pada Konsumen 

Penelitian yang membahas organizational pride pada 

konsumen masih jarang ditemui dalam kumpulan literatur 
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ilmiah. Sejauh penjelajahan literatur yang dilakukan, 

penelitian tentang pride pada konsumen telah dilakukan oleh 

Soscia (2007), oleh Louro, Pieters dan Zeelenberg (2005), oleh 

Mukhopadhyay dan Johar (2007), oleh Patrick, Chun dan 

Macinnis (2009), dan oleh Wilcox, Kramer dan Sen (2010). 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian dari para ahli ini 

lebih difokuskan pride dalam hubungannya dengan identitas 

pribadi (personal identity) seseorang, sehingga lebih cenderung 

dipahami sebagai personal pride. Penelitian yang membahas 

pride pada konsumen dalam hubungannya dengan identitas 

sosial adalah penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan 

Derbaix (2010). Penelitian kedua ahli inilah yang lebih 

condong membahas organizational pride pada konsumen.  

Penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan Derbaix 

(2010) berangkat dari sebuah ide untuk menginvestigasi 

proses sosial yang melatarbelakangi tingginya tingkat 

konsumsi paraphernalia (syal, kaos, bendera, dll) yang 

berhubungan dengan tim-tim sepakbola populer. Pertanyaan 

awal yang dikemukakan dalam penelitian tersebut adalah: (1) 

mengapa para fans secara meningkat mengonsumsi syal, 

baju-baju, dan bendera yang berkaitan dengan tim favorit 

mereka?; (2) Apa konstruk-konstruk dan proses yang 

melatarbelakangi konsumsi ini?; (3) Apa makna dan nilai yang 

tercermin dari paraphernalia para fans ini?; (4) Apa 

konsekuensi-konsekuensi pemasaran dari konsumsi semacam 

ini? Dalam menganalisis dan menginterpretasi data, pride 

muncul sebagai konstruk kunci yang memengaruhi identitas 
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individual dan sosial yang melatarbelakangi konsumsi 

tersebut. 

Penelitian ini didesain dengan menggunakan strategi 

gabungan antara ethnography dan grounded theory, dan 

dilakukan dalam kurun waktu lima tahun pada 11 klub 

sepakbola terpopuler di tiga negara berbeda yakni Belgia, 

Perancis, dan Spanyol. Data dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam dan observasi. Sebanyak 30 orang fans dari klub 

yang berbeda-beda menjadi informan dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian kedua ahli adalah sebuah model, 

sebagaimana dilihat pada bagan 1.1.   

Model atau teori yang dikonstruksi oleh Decrop dan 

Derbaix (2010) seperti ditunjukkan pada bagan 1.1, sejauh ini 

merupakan satu-satunya model yang memiliki tingkat 

relevansi yang tinggi berkenaan dengan topik organizational 

pride pada konsumen, oleh karena model tersebut membahas 

pride yang ditimbulkan dari identifikasi diri konsumen dengan 

sebuah kelompok, dalam hal ini tim sepakbola favorit mereka. 

Ada tiga hal yang perlu diuraikan secara lebih rinci dari model 

tersebut yakni dimensi, anteseden, dan konsekuen dari pride 

pada konsumen.  

 

a. Dimensi dari Pride dalam Konsumsi Olahraga 

Decrop dan Derbaix mengembangkan dimensi dari pride 

berdasarkan pada dua peubah yaitu jenis perilaku dan 

jenis identitas. Peubah jenis perilaku terbagi atas dua, 

yaitu overt dan covert behavior. Overt behavior adalah 
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perilaku individu yang dapat diobservasi tanpa 

melakukan interaksi langsung dengan individu tersebut 

(contohnya cara berpakaian, cara berbicara, dll), 

sedangkan covert behavior adalah perilaku individu yang 

sifatnya privat dan tersembunyi, yang dapat diketahui 

hanya melalui interaksi yang tinggi dan mendalam 

dengan individu yang bersangkutan (contohnya bicara 

pada diri sendiri, menangis pada saat tidur, dll). Peubah 

jenis identitas juga terbagi atas dua, yaitu individual 

dan kolektif. Berdasarkan kedua peubah tersebut, 

Decrop dan Derbaix mengklasifikasi pride dalam empat 

dimensi yaitu conspicuous, introspective, contagious, dan 

vicarious.  

 

 

 

Bagan 2.4 Pride and Identity Processes in  

Sport Consumption 

Sumber: Decrop dan Derbaix (2010) 
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Berikut ini akan dibahas setiap dimensi dari pride yang 

telah diklasifikasikan di atas.  

 

1) Introspective Pride 

Dimensi introspektif dari pride ini menunjuk pada 

temuan bahwa pride dapat membantu seseorang 

membangun identitas dan jati dirinya sebagai 

individu. Secara empiris, dimensi ini didasarkan 

pada fenomena dimana fans mendapatkan 

kepercayaan diri melalui koleksi pernak-pernik 

dari klub sepakbola yang mereka banggakan. 

Selain itu, individu juga mendapatkan 

kepercayaan diri oleh karena menjadi pendukung 

yang loyal terhadap sebuah tim dalam situasi 

apapun. Kepercayaan diri individu meningkat oleh 

karena loyalitas mereka terhadap klub yang 

mereka banggakan.  

 

2) Vicarious Pride 

Dimensi vicarious dari pride ini menunjuk pada 

temuan bahwa konsumsi olahraga dapat 

membawa pada pengembangan identitas sebagai 

sebuah kelompok. Komunitas fans dan tim 

sepakbola yang mereka banggakan, sering 

dibicarakan sebagai suatu kesatuan. Dalam lagu-

lagu klub (club anthems), fans dan tim sering 
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diwakilkan dalam satu kata, yaitu “kami”. Fans 

menampilkan diri mereka kepada fans tim lain 

sebagai suatu kesatuan. Kemenangan dari tim 

yang dibanggakan, diinternalisasi sebagai 

kemenangan fans juga.       

 

3) Contagious Pride 

Dimensi contagious dari pride mencerminkan 

ekspresi kebanggaan secara berkelompok. 

Dimensi ini didasarkan pada temuan bahwa 

setiap anggota dari komunitas fans sering 

menunjukkan perilaku yang mirip satu sama lain 

di dalam satu komunitas tersebut, mulai dari pola 

konsumsi, jenis pernak-pernik yang dikoleksi, 

maupun aksi-aksi pada saat memberi dukungan 

pada tim mereka yang tengah bertanding. 

 

4) Conspicuous Pride 

Dimensi conspicuous dari pride mencerminkan 

ekspresi kebanggaan yang ditunjukkan secara 

individual. Dimensi ini didasarkan pada temuan 

dimana individu menunjukkan identitasnya 

sebagai melalui kreatifitas-kreatifitas tertentu 

seperti tattoo, make-up, ataupun kustomisasi 

barang-barang kepunyaan mereka seperti mobil, 

motor, baju, dan lain-lain sebagainya yang secara 
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jelas mencerminkan bahwa mereka adalah 

penggemar suatu klub tertentu.  

  

b. Anteseden dari Pride 

Dalam penelitian yang dilakukan Decrop dan Derbaix 

ini, ditemukan bahwa pride merupakan sebuah emosi 

yang ditimbulkan oleh dua hal, yaitu prestasi dan latar 

belakang sosial budaya. 

  

1) Prestasi 

Para fans merasakan pride oleh karena 

kemenangan tim mereka pada saat pertandingan, 

dan juga prestasi-prestasi bersejarah dari klub 

tersebut.  Prestasi-prestasi dari pemain klub juga 

menjadi sumber kebanggaan dari para fans. 

Temuan ini menunjukkan prestasi merupakan 

salah satu penggerak atau penyebab dari pride. 

 

2) Latar belakang Sosial Budaya 

Selain prestasi, seorang penggemar juga 

merasakan pride oleh karena tim yang 

didukungnya berasal dari suatu daerah atau latar 

belakang budaya yang sama dengan dirinya. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kesamaan latar 

belakang budaya dengan sebuah organisasi 

menjadi salah satu pemicu dari kebanggaan pada 

individu pada organisasi tersebut.  
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c. Konsekuen dari Pride 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Decrop dan 

Derbaix (2010) tersebut, ditemukan empat macam 

dampak atau konsekuen dari pride sebagai berikut: 

 

1) Commitment dan Loyalty 

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa fans 

yang memiliki kebanggaan terhadap klub 

sepakbola favoritnya, sangat loyal dan memiliki 

komitmen yang tinggi sebagai pendukung klub 

tersebut. Komitmen dan loyalitas tersebut 

tercermin lewat tindakan-tindakan nyata seperti 

memberi dukungan saat klub mengalami musim 

yang buruk, terus menghadiri pertandingan klub, 

dan juga lewat ekspresi yang terkandung dalam 

syair-syair lagu klub. Berdasarkan temuan ini, 

Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap perusahaan 

atau brand akan memiliki komitmen dan loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan atau brand 

tersebut.  

 

2) Increased Consumption dan Collection 

Temuan dalam penelitian juga menunjukkan 

bahwa fans yang berbangga terhadap klub 

favoritnya, secara terus menerus akan membeli 
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berbagai merchandise klub, dan mengoleksi 

pernak-pernik yang berhubungan dengan klub 

ataupun pemain dari klub tersebut. Fans yang 

berbangga tidak akan terlalu memertimbangkan 

faktor harga, karena dorongan utama untuk 

membeli dan mengoleksi adalah karena ingin 

mengekspresikan jati diri dan identitas. 

Berdasarkan temuan ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa konsumen yang berbangga 

atas sebuah perusahaan atau brand, akan secara 

meningkat mengonsumsi produk-produk ataupun 

merchandise dari perusahaan atau brand 

tersebut.  

 

3) WOM dan Proselytism 

Sesama fans yang memiliki kebanggaan, akan 

saling bertukar pengalaman mengenai 

pertandingan-pertandingan klub, ataupun 

prestasi-prestasi yang dicapai klub. Fans yang 

berbangga juga akan menceritakan klub yang 

dibanggakannya kepada orang lain dan berusaha 

untuk mengajak orang lain agar mau menjadi 

fans dari klub dimaksud. Berdasarkan temuan ini 

Decrop dan Derbaix berargumen bahwa 

konsumen yang berbangga terhadap perusahaan 

atau brand, akan menceritakan hal-hal positif 

mengenai perusahaan atau brand tersebut 
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kepada orang lain, dan juga mengajak orang lain 

untuk mengonsumsi produk dari perusahaan 

atau brand yang sama.  

 

4) Customization dan Bricolage 

Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa 

kebanggaan terhadap klub membuat fans 

menjadi kreatif. Kreatifitas tersebut diwujudkan 

dalam tindakan-tindakan seperti membuat tattoo, 

menghias wajah atau barang-barang milik pribadi 

berdasarkan corak dan lambang klub, dan lain-

lain. Berdasarkan temuan ini Decrop dan Derbaix 

berargumen bahwa konsumen yang berbangga 

atas sebuah perusahaan atau brand, akan secara 

kreatif, pro-aktif, dan bricoleur membantu 

perusahaan untuk mencipta nilai. Konsumen 

yang berbangga akan memberikan masukan 

untuk meningkatkan produk-produk yang sudah 

ada atau mengembangkan tawaran yang baru.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Dalam bab ini akan diuraikan situasi problematik yang 

melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, dilanjutkan 

dengan perumusan masalah penelitian, persoalan penelitian, 

tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini.   

 

1.1. Situasi Problematik 

Setiap penelitian ilmiah selalu dilatarbelakangi oleh 

sebuah situasi problematik tertentu. Situasi problematik 

adalah hal, keadaan, pikiran, peristiwa atau objek tertentu 

yang gagasan-gagasan tentangnya masih kabur sehingga 

memicu rasa keingintahuan ilmuwan dan peneliti untuk 

memahami, menjelaskan, mendeskripsikan ataupun 

meramalkan (Ihalauw, 2008: 172). Sebuah situasi problematik 

dapat bersumber pada teori-teori yang telah ada, laporan 

penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah, fakta, peristiwa, objek, 

atau fenomena empirik (173).  

Ada sebuah realita empiris yang akhir-akhir ini teramati 

di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB), Universitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Dalam beberapa kegiatan 

perkuliahan di kelas, peneliti mengamati bahwa ada seorang 

dosen yang senang mengungkapkan kebanggaannya atas 

pencapaian FEB saat ini. Pencapaian yang dimaksud adalah 

keberhasilan FEB membuka Program Doktor Ilmu Manajemen. 

Dengan dibukanya program tersebut maka FEB UKSW  

mencatatkan diri sebagai satu-satunya perguruan tinggi 
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swasta di Jawa Tengah yang menyelenggarakan Program 

Doktor Ilmu Manajemen sejauh ini. Lebih lanjut beliau 

menuturkan bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari sebuah 

perencanaan strategis yang dimulai sekitar 32 tahun yang lalu 

ketika FEB tengah dilanda krisis. Dengan perencanaan yang 

matang, konsistensi dan kesabaran yang tinggi, masalah demi 

masalah dapat teratasi hingga saat ini FEB UKSW menjadi 

salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang 

kompetitif. Pencapaian salah satu program studi di FEB ini 

menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi beliau dan peneliti 

mengamati bahwa beliau sangat senang memakai pengalaman 

ini sebagai sebuah contoh kasus berkenaan dengan topik-

topik tertentu yang sedang dikuliahkan, dengan maksud agar 

mahasiswa bisa menggali sesuatu yang berharga dari 

penuturan ini.   

Mendengar penuturan dan kebanggaan dosen di atas, 

beberapa rekan mahasiswa di Program Magister Manajemen 

FEB UKSW juga ikut merasa bangga. SW, salah seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang peneliti wawancarai 

mengatakan: “Secara pribadi, bangga. Sebelum beliau cerita  

itupun beta masuk ke MM UKSW karena ada beberapa 

referensi yang sudah didapat, dan itu diperkuat dengan cerita 

beliau yang memotivasi beta… beta bangga bahwa pilihan ini 

benar-benar berkualitas, dan tepat.” (Wawancara: SW, 5 Juli 

2012). SW mengakui bahwa cerita pengalaman dari sang 

dosen tentang perjalanan FEB, menambah keyakinan atas 

keputusannya memilih MM FEB-UKSW untuk menempuh 
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studi S2. Ketika ditanya pertanyaan yang sama, seorang 

mahasiswa Magister Manajemen yang lain yakni SM 

mengatakan demikian: “beta merasa bangga sebagai 

mahasiswa FEB. Dari prestasi yang sudah dilakukan oleh 

dosen-dosen kan berdampak pada katong to? Setelah itu hasil 

terbukti dan dampaknya juga katong rasakan, maka beta 

dengan beta pung status sebagai mahasiswa FEB, beta merasa 

bangga.” (Wawancara: SM, 4 Juli 2012). 

Secara institusional, FEB UKSW juga telah mencatat 

sejumlah prestasi membanggakan. Salah satu prestasi adalah 

program S-1 Manajemen FEB UKSW memeroleh akreditasi A 

dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 

berdasarkan Surat Keputusan nomor 018/BAN-PT/Ak-

XI/S1/VIII/2008. Akreditasi A juga diberikan pada Program 

Magister Manajemen FEB UKSW berdasarkan Surat 

Keputusan BAN-PT nomor 007/BAN-PT/Ak-IX/S2/VII/2011. 

Selain hasil akreditasi tersebut Program Magister Manajemen 

FEB UKSW juga meraih prestasi sebagai peringkat empat 

Sekolah Bisnis Terbaik Indonesia pada tahun 2009 versi 

majalah SWA (SWA 26 Nov – 9 Des, 2009, hal. 34). Ada 

delapan atribut yang dinilai dalam survei tersebut antara lain: 

keseimbangan materi kuliah dan studi kasus; fasilitas yang 

tersedia; kualitas dosen; pelayanan akademik dan 

administrasi; reputasi; kualitas lulusan; kesesuaian antara 

biaya dan manfaat yang diterima; kesetaraan dengan 

universitas luar negeri. Pada aras S-3, program Doktor Ilmu 

Manajemen juga telah meraih akreditasi dari BAN-PT 
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berdasarkan Surat Keputusan No. 094/SK/BAN-PT/Ak-

X/D/II/2013. Dengan raihan ini, maka Program Doktor Ilmu 

Manajemen FEB UKSW merupakan satu-satunya program 

doktor manajemen yang memiliki akreditasi A di Jawa Tengah. 

Raihan akreditasi A ini menjadi sebuah kebanggaan bagi para 

mahasiswa di FEB UKSW. Salah seorang mahasiswa S-1 

Manajemen, yakni J bertutur, “Yang paling dibanggakan jelas 

soal Akreditasi. S1, S2, S3 semua akreditasinya A dari 

Manajemen, itu sungguh membanggakan buat kita, apalagi kita 

kadang orang memandang sebelah mata, mana toh Salatiga? 

Banyak orang yang nggak tahu dimana Salatiga, tapi ternyata 

di Salatiga, di salah satu kota yang kecil itu ada perguruan 

tinggi swasta yang mampu bersaing dengan perguruan tinggi-

perguruan tinggi lainnya.” Ringkas kata, realita empiris yang 

teramati ini adalah mengenai kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW Salatiga. Realita empiris inilah yang 

menjadi sumber situasi problematik dalam penelitian ini.   

Sebuah realita empiris dapat menjadi masalah yang 

relevan untuk diteliti, apabila dilakukan problematisasi. 

Jonker dan Pennink (2010: 6) mengemukakan bahwa 

problematizing (memproblematisasi) merupakan suatu proses 

dimana orang-orang dalam suatu organisasi menginterpretasi 

sebuah situasi dalam cara tertentu, sehingga situasi itu dapat 

dilihat sebagai suatu masalah. Dalam pandangan peneliti, 

realita empiris yang diuraikan diatas merupakan sebuah 

realita yang menarik bila diinterpretasi dalam perspektif 

pemasaran. Apabila dilihat dalam perspektif pemasaran, FEB 



5 

 

UKSW Salatiga dapat dimetaforisasi sebagai sebuah organisasi 

yang menyediakan jasa, dalam hal ini jasa pendidikan tinggi. 

Dosen, dapat dimetaforisasi sebagai karyawan dalam 

organisasi jasa pendidikan tinggi tersebut, dan mahasiswa 

dapat dimetaforisasi sebagai konsumen atau pengguna jasa 

pendidikan tinggi itu.  

Metaforisasi di atas relevan untuk dilakukan berdasarkan 

suatu asumsi tentang realita dunia pendidikan di masa kini 

yang telah terkena dampak liberalisasi ekonomi. Neo-

liberalisasi ini mengambil wujud pada dilakukannya 

privatisasi dan marketisasi pendidikan.  Suwignyo (2008: vii) 

mengutarakan bahwa neo-liberalisasi mendesakkan pola dan 

strategi pengelolaan modal ekonomi ke dalam dunia 

pendidikan. Dalam alur pikir neo-liberal, kunci keberhasilan 

pendidikan adalah pada persaingan yang terdistribusi sampai 

ke unit-unit paling kecil dan individu. Fenomena privatisasi 

dan marketisasi pendidikan ini berimplikasi pada tumbuh-

menjamurnya lembaga-lembaga pendidikan, sehingga 

muncullah kompetisi untuk memberikan layanan pendidikan 

yang bermutu. Masyarakat-pun akhirnya memiliki cara 

berpikir dan mentalitas dalam paradigma neo-liberalis, 

dimana mereka menuntut keluaran pendidikan tinggi lebih 

mudah terserap ke pasaran kerja. Untuk lebih mudah terserap 

ke pasar kerja, keluaran pendidikan tinggi harus dapat 

memenuhi syarat standar yang ditetapkan oleh pasar kerja. 

Karena itu, demi kelangsungan keberadaannya, lembaga 

pendidikan tinggi menuntut dirinya sendiri untuk memenuhi 
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tuntutan masyarakat dan pasar tersebut (Suwignyo, 2008: 

57). Realitas kekinian inilah yang memerlihatkan bahwa 

lembaga pendidikan tinggi secara metaforis adalah sebuah 

organisasi penyedia jasa, dan masyarakat (orang tua 

mahasiswa, mahasiswa, dan pasar kerja) merupakan 

konsumen dari jasa tersebut.     

Dalam lembaga pendidikan tinggi, karakteristik 

keterhubungan antara konsumen (khususnya mahasiswa) 

dengan organisasi memiliki perbedaan dibandingkan dengan 

organisasi jasa-organisasi jasa lainnya atau perusahaan-

perusahaan manufaktur. Lovelock (1991) mengklasifikasikan 

keterhubungan antara organisasi jasa dan konsumen 

menurut dua peubah yaitu tipe keterhubungan dan sifat 

alamiah dari penyajian jasa, sebagai berikut: 

  

The Nature 

of Service 

Delivery 

Type of Relationship between Service 

Organization and Its Customers 

Membership 
No Formal 

Relationship 

Continues 

Delivery of 

Service 

Insurance 
Cable TV Subscription 
College Enrollment 

Banking 
Automobile Association 

Radio Station 
Police Protection 
Lighthouse 
Public Highway 

Discrete 

Transactions 

Long-distance calls from 
Subscriber Phone 

Theater series subscription 
Travel on Commuter Ticket 
Repair under warranty 
Health Treatment for HMO 

member 

Car rental 
Mail service 
Toll Highway 
Pay phone 
Movie theater 
Public Transportation 
Restaurant 

 

Tabel 1.1 Relationship with Customers 

Sumber: Lovelock (1991: 28) 
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Berdasarkan klasifikasi yang dibuat Lovelock pada tabel 

1.1, dapat dilihat bahwa dalam organisasi jasa pendidikan 

tinggi, konsumen (mahasiswa) merupakan anggota atau 

member dari organisasi, oleh karena tipe keterhubungannya 

adalah keanggotaan atau membership. Kemudian dalam 

organisasi jasa pendidikan tinggi, jasa yang disajikan kepada 

konsumen sifatnya berkelanjutan. Ada dua hal yang muncul 

sebagai implikasi dari keterhubungan semacam ini. Tipe 

keterhubungan membership berimplikasi pada switching 

barrier yang relatif tinggi pada konsumen, sedangkan 

penyajian jasa yang sifatnya berkelanjutan berimplikasi pada 

tingginya tingkat interaksi antara organisasi dan konsumen.  

Akibatnya adalah konsumen (khususnya mahasiswa) 

seringkali mempersepsikan diri sebagai “orang dalam” dan 

bukan sebagai “orang luar” dari organisasi.  

Perbedaan karakteristik keterhubungan yang kedua 

adalah bahwa premis “consumer is always right” yang 

umumnya berlaku sepenuhnya dalam berbagai konteks 

konsumsi baik barang maupun jasa, tidak berlaku 

sepenuhnya dalam konteks konsumsi jasa pendidikan tinggi. 

Meskipun realitas kekinian menuntut lembaga pendidikan 

untuk menuruti keinginan dan kebutuhan pasar, namun 

lembaga pendidikan tidak terlepas dari hakekat dan tujuan 

pendidikan itu sendiri, yaitu untuk memanusiakan manusia. 

Pendidikan secara hakiki adalah proses interaksi manusia 

yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan subjek 

didik dengan kewibawaan pendidik (Herijulianti, Indriani, dan 
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Artini, 2001: 4). Dengan demikian, mahasiswa dalam sebuah 

lembaga pendidikan tinggi dapat dipandang sebagai 

konsumen, namun dengan daya tawar yang terbatas, oleh 

karena posisinya tidak lebih tinggi dari karyawan (dosen/ 

tenaga pengajar). Artinya mahasiswa tidak dapat menuntut 

karyawan atau lembaga pendidikan tinggi untuk menyediakan 

jasa yang memuaskan semua keinginan mereka.  

Dalam perspektif pemasaran seperti dijelaskan di atas, 

realita empiris mengenai kebanggaan mahasiswa terhadap 

FEB UKSW Salatiga menjadi sebuah masalah yang menarik 

untuk diteliti, oleh karena mencerminkan kebanggaan 

konsumen jasa pendidikan tinggi terhadap organisasi 

penyedia jasa pendidikan tersebut. Kebanggaan konsumen 

terhadap organisasi ini merupakan suatu fenomena yang 

unik, karena secara logis konsumen tidak bertanggungjawab 

atas performance organisasi. Umumnya, karyawanlah yang 

memiliki kebanggaan terhadap organisasi oleh karena 

pencapaian dan performance organisasi merupakan 

tanggungjawab dan hasil kerja karyawan. Secara konseptual, 

pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa yang menjadi 

penyebab kebanggaan konsumen terhadap organisasi 

penyedia jasa yang ia konsumsi, dan apa dampak dari 

kebanggaan tersebut? Secara empiris, pertanyaan tersebut 

dapat dirumuskan menjadi apa yang menjadi penyebab 

kebanggaaan mahasiswa terhadap FEB UKSW, dan apa 

dampak dari kebanggaan mahasiswa tersebut?  
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Dalam kumpulan literatur ilmiah, hanya ada sedikit 

referensi yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kedua 

pertanyaan diatas. Dalam aras konseptual, kebanggaan 

terhadap organisasi disebut sebagai organizational pride atau 

kebanggaan keorganisasian, yang menunjuk pada perasaan 

positif individu terhadap kelompoknya oleh karena penilaian 

terhadap status relatif kelompok tersebut (Haslam, 2004: 77). 

Konsep ini dikembangkan dalam studi psikologi organisasi, 

khususnya berkenaan dengan hubungan antar suatu 

kelompok dengan kelompok lainnya. Menurut beberapa ahli, 

organizational pride merupakan sebuah faktor yang vital bagi 

kesuksesan bisnis, namun masih jarang dieksplorasi secara 

empiris (Appleberg, 2005; Gouthier dan Rhein, 2011). 

Berdasarkan penjelajahan literatur ilmiah yang peneliti 

lakukan, dapat ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang 

telah membahas organizational pride, yang secara lebih rinci 

dapat disajikan dalam tabel berikut: 
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 ORGANIZATIONAL PRIDE  

 

Penelitian pada Karyawan 
 

Penelitian pada Konsumen 
 

Peneliti 
(Tahun) 

Fokus 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Arahan 
Penelitian 

Mendatang 

Peneliti 
(Tahun) 

Fokus 
Penelitian 

Hasil 
Penelitian 

Arahan 
Penelitian 

Mendatang 
 

 

 

 

Gunter dan 
Furnham 
(1996) 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
korelasi antara 6 
faktor biografikal 
dan 14 faktor 
iklim organisasi 
dengan kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 
dalam organisasi 
(pride in the 
organization). 
Penelitian ini juga 
menyelidiki 
faktor-faktor 
biografikal dan 
iklim organisasi 
yang berpotensi 
menjadi prediktor 
bagi kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 

Faktor-faktor dari 
iklim organisasi 
terbukti lebih 
memiliki korelasi 
dan lebih kuat 
menjadi prediktor 
dari kepuasan 
kerja dan 
kebanggaan 
dalam organisasi, 
dibandingkan 
dengan faktor-
faktor biografikal.  

-  
 
 
 
 

 
Decrop 
dan 
Derbaix 
(2010) 
 
 
 

Menggali 
fenomena pride 
fans terhadap 
klub sepakbola 
dan dampaknya 
pada perilaku 
mereka dalam 
mengkonsumsi 
barang-barang 
olahraga.  

Kedua ahli 
tersebut 
menggarisbawahi 
prestasi (masa lalu 
dan masa kini) 
sebagai 
penggerak utama 
dari pride. 
Kemudian ada 
pengaruh sosio-
kultural terhadap 
pride, seperti 
kebanggaan 
karena berasal 
dari suatu negara 
atau daerah 
tertentu. Menurut 
kedua ahli tersebut 
pride dapat 
meningkatkan 
komitmen dan 
loyalitas, tingkat 

Perlu adanya 
pengujian 
empiris terhadap 
hasil investigasi, 
dan investigasi 
lebih lanjut 
mengenai 
perbedaan pride 
berdasarkan 
gender. 
Disamping itu 
perlu 
penelusuran 
lebih lanjut 
mengenai 
hubungan 
kausalitas antara 
pride dan 
loyalitas. Apakah 
konsumen loyal 
karena mereka 
bangga, ataukah 
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dalam organisasi konsumsi dan 
koleksi, positive 
WOM, dan co-
creation of value.  

mereka bangga 
karena mereka 
loyal?  

 
 
 
Appleberg 
(2005) 

Membuat 
nomological 
network bagi 
konsep 
organizational 
pride.  

Dari penelitian ini 
diperoleh fondasi 
teoritikal bagi 
konsep 
organizational 
pride, definisi, 
antecedents dan 
concequences, 
dan perbandingan 
antara konsep ini 
dengan 
organizational 
commitment, 
organization-
based self-esteem, 
dan job 
satisfaction.  

-     

 
 
Boezeman 
dan 
Ellemers 
(2008) 

Penelitian ini 
difokuskan pada 
organizational 
pride dan respect 
from the 
organization 
sebagai prediktor 
dari 
organizational 
commitment dari 
pekerja sukarela 
(volunteer 
workers) 

Hasil penelitian 
menunjukkan 
bahwa pride dan 
respect secara 
signifikan dapat 
memprediksi 
organizational 
commitment.  

Penelitian 
mendatang perlu 
mengeksplorasi 
seberapa besar 
perbedaan 
tingkat komitmen 
pada pekerja 
sukarela dan 
pekerja yang 
dibayar.  

    

 
 
 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
keterhubungan 
dua jenis 
organizational 

Emotional pride 
dan attitudinal 
pride adalah dua 
jenis 
organizational 

Penelitian 
mendatang perlu 
menambahkan 
variabel-variabel 
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Gouthier 
dan Rhein 
(2011) 

pride yaitu 
emotional pride 
dan attitudinal 
pride serta 
dampaknya pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan, 
kreatifitas, dan 
turnover intention.  

pride yang 
berbeda namun 
tidak saling 
terpisah. 
Emotional pride 
secara signifikan 
berpengaruh pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan dan 
kreatifitas 
sedangkan 
attitudinal pride 
secara signifikan 
berpengaruh pada 
komitmen untuk 
melayani 
pelanggan, 
kreatifitas, dan 
turnover intention 

moderator 
terhadap model 
yang diteliti 
dalam penelitian 
ini untuk 
menambahkan 
komprehensi 
terhadap konsep 
pride. 

 
Helm 
(2011) 

Penelitian ini 
hendak 
menyelidiki 
pengaruh pride in 
membership, job 
satisfaction, 
affective 
commitment, dan 
perceived 
organizational 
reputation 
terhadap 
awareness of 
impact on 
corporate 
reputation 

Hasil penelitian 
menggarisbawahi 
bahwa pride in 
membership 
adalah faktor yang 
yang paling 
signifikan 
mempengaruhi 
awareness of 
impact on 
corporate 
reputation.  

     

 
 

Penelitian ini 
hendak 
mengetahui 

Dalam studi yang 
pertama diketahui 
bahwa 

Oleh karena 
responden dalam 
penelitian ini 
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Ellemers, 
Kingma, 
van de 
Burgt, dan 
Barreto 
(2011) 

pengaruh 
aktifitas-aktifitas 
Corporate Social 
Responsibility 
(CSR) terhadap 
kepuasan kerja 
karyawan dan 
komitmen mereka 
terhadap 
organisasi.  

Organizational 
pride dapat 
menjadi mediator 
antara 
organizational 
morality dan 
kepuasan kerja 
dan komitmen. 
Dalam studi yang 
kedua diketahui 
aktifitas-aktifitas 
CSR 
mempengaruhi 
organizational 
morality. Dengan 
demikian CSR 
adalah sumber  
kepuasan kerja 
dan komitmen. 

adalah para 
karyawan dalam 
satu organisasi 
saja, maka 
penelitian 
mendatang perlu 
meneliti persepsi 
dari karyawan 
dari beberapa 
perusahaan 
berbeda. 
Penelitian 
mendatang juga 
perlu menguji 
keseluruhan 
model yang 
diteliti melalui 
dua studi dalam 
penelitian ini 
secara 
bersamaan. 
Selain itu, 
penelitian 
mendatang juga 
memperhatikan 
pengalaman 
responden dan 
kuesioner yang 
diberikan oleh 
karena dalam 
penelitian ini, 
seringkali 
responden belum 
memiliki 



14 

 

pengalaman 
mengenai 
aktifitas 
organisasi yang 
disebutkan dalam 
kuesioner 
sehingga 
mempengaruhi 
persepsi dan 
jawaban mereka 

 
 
 
 
Helm 
(2012) 

Penelitian ini 
menginvestigasi 
keterhubungan 
antara kepuasan 
kerja dan 
turnover intention 
dan external 
reputation 
dengan pride in 
membership 
sebagai variabel 
mediator.  

Hasil penelitian ini 
mendukung Teori 
Identitas Sosial 
bahwa status dari 
organisasi 
merupakan 
sumber dari pride 
in membership 
(organizational 
pride). Pride dan 
kepuasan kerja 
secara positif 
dapat memediasi 
keterhubungan 
antara external 
reputation dan 
turnover intention  

     

 
Tabel 1.2 Penelitian-penelitian Terdahulu tentang Organizational Pride 
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Informasi yang didapat dari penelitian-penelitian 

terdahulu tentang organizational pride seperti yang disajikan 

dalam tabel 1.2, masih menimbulkan keraguan dalam upaya 

menjawab dua pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya. 

Ada dua alasan yang mendasari keraguan tersebut. Alasan 

yang pertama adalah teori atau model yang dikonstruksi oleh 

Decrop dan Derbaix (2010) mengenai anteseden dan 

konsekuen dari pride pada konsumen, dibangun dalam 

konteks konsumsi olahraga, sehingga gagasan-gagasan yang 

diperoleh dirasa belum akurat untuk dipakai dalam 

menjelaskan fenomena yang terjadi dalam konteks konsumsi 

jasa, khususnya jasa pendidikan tinggi.  

 

 

 

Bagan 1.1 Antecedents, Dimensions, and Consequences of 

Pride in Sport Consumption 

Sumber: Decrop dan Derbaix (2010) 
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Alasan yang kedua adalah bahwa penelitian-penelitian 

terdahulu mengenai organizational pride lebih banyak 

dilakukan dalam domain internal organisasi yakni pada 

karyawan dan bukan pada konsumen. Oleh karena karyawan 

dan konsumen memiliki orientasi perilaku yang berbeda maka 

penyebab dan dampak dari organizational pride pada 

karyawan belum tentu sama pada konsumen.  

Keraguan inilah yang menjadi situasi problematik, yang 

mengakibatkan perlu diadakannya sebuah penelitian untuk 

menggali lebih dalam fenomena kebanggaan mahasiswa 

terhadap FEB UKSW Salatiga. Lewat penelitian dimaksud, 

akan dapat dikonseptualisasikan faktor-faktor yang 

menyebabkan kebanggaan keorganisasian konsumen beserta 

dampak-dampaknya, yang grounded pada konteks dimana 

fenomena tersebut teramati yakni konteks organisasi jasa 

pendidikan tinggi, yang selanjutnya dapat dibandingkan 

dengan teori atau model yang telah dikonstruksi oleh Decrop 

dan Derbaix (2010). Kontribusi teoritis yang diharapkan 

adalah sebuah teori atau model mengenai anteseden dan 

konsekuen dari kebanggaan keorganisasian konsumen yang 

siap untuk diuji dalam penelitian-penelitian mendatang.   

 

1.2. Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian mengenai situasi problematik diatas, 

maka penelitian ini hendak difokuskan pada: Faktor-faktor 

penyebab kebanggaan keorganisasian dan dampak.  
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1.3. Persoalan Penelitian 

Berdasarkan masalah penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa hal yang menjadi persoalan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1) Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab kebanggaan 

mahasiswa terhadap FEB UKSW Salatiga?  

2) Apa dampak-dampak dari kebanggaan tersebut dalam   

proses mahasiswa menempuh studi di FEB UKSW? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa hal yang menjadi tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kebanggaan 

mahasiswa terhadap FEB UKSW Salatiga.  

2) Untuk mengetahui dampak-dampak dari kebanggaan 

mahasiswa dalam proses menempuh studi di FEB UKSW 

Salatiga.  

3) Untuk mengidentifikasi konsep-konsep, membentuk 

proposisi-proposisi, dan mengonstruksi sebuah teori mini 

mengenai kebanggaan keorganisasian konsumen.   

4) Untuk membanding teori mini yang dikonstruksi dalam 

penelitian ini dengan teori tentang kebanggaan 

keorganisasian konsumen yang relevan dan telah ada 

sebelumnya.  
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua macam manfaat yaitu manfaat 

teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 

1) Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebuah teori mini 

mengenai organizational pride pada konsumen, yang dapat 

diuji dalam penelitian-penelitian mendatang.  

2) Manfaat Praktis 

Penelitian ini bermanfaat bagi institusi pendidikan tinggi 

dalam upaya membangun relationship dengan mahasiswa 

sebagai konsumen atau pelanggan demi meraih 

keunggulan kompetitif.  
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