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A. Jelaskan tentang tata tertib kehidupan di Kampus yang berlaku umum untuk 

semua civitas academica ! Apakah aturan tata tertib memang diperlukan di 

lingkungan kampus? Jelaskan alasannya! 

 Jawab: 

Dalam kosakata bahasa Indonesia kata “tata tertib” mempunyai pengertian 

yang baru, tapi masih ada keterkaitan dengan arti dari kedua kata tersebut, jadi 

kosakata tata tertib artinya adalah sebuah aturan yang dibuat secara tersusun 

dan teratur, serta saling berurutan, denga tujuan semua orang yang 

melaksanakan peratauran ini melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang 

telah dibuat (http://starawaji.wordpress.com/2009/05/11/pengertian-tata-

tertib/). 

Berarti tata tertib kehidupan dikampus berlaku bagi semua orang yang berada 

dalam lingkungan kampus agar terjadi sebuah keteraturan dan kenyamanan 

bagi orang lainnya yang berada dalam lingkungan kampus juga. Tata tertib ini 

sangat diperlukan karena tanpa adanya tata tertib ini tidak akan adanya 

ketertiban dalam linglkungan kampus dan semua orang akan bertindak 

seenaknya tanpa memikirkan orang lain dan tanpa takut adanya sanksi karena 

tidak adanya tata tertin tersebut. 

 

B. Jelaskan perilaku/ sikap/ tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh 

mahasiswa di kampus! Berikan minimal 10 contoh nyata yang saudara amati 

dan solusi yang saudara tawarkan! 

 Jawab: 

Perilaku/ sikap/ tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh mahasiswa di 

kampus adalah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain, dan 

lingkungan sekitar kampus yang akan menggangu kenyamanan orang lain. 



Berikut adalah 10 contoh nyata perilaku/ sikap/ tindakan yang sebaiknya tidak 

dilakukan oleh mahasiswa di kampus beserta solusinya: 

1. Membuang sampah pada tempatnya. Solusinya yaitu dengan 

menyediakan setiap tempat sampah di lingkungan sekitar dan 

membuat display-display tentang larangan membuang sampah 

sembarangan. 

2. Merokok didalam lingkungan kampus. Solusinya yaitu membuat 

display-display tentang larangan merokok dalam lingkungan kampus 

dan menyediakan tempat khusus bagi para perokok. 

3. Mencoret-coret fasilitas kampus seperti meja dan dinding kampus. 

Solusinya yaitu membuat display-display tentang larangan untuk 

mencoret-coret meja dan tembok. 

4. Tidur ketika pelajaran. Solusinya yaitu membuat penyuluhan tentang 

tidur dalam kelas dan meningkatkan kesadaran akan ruginya jika tidur 

dalam kelas ketika pelajaran. 

5. Datang terlambat. Solusinya yaitu meningkatkan kesadaran tentang 

datang tepat waktu. 

6. Membuat kegaduhan dalam lingkungan kampus. Solusinya yaitu 

dengan menegur jika ada yang membuat kegaduhan dan memasang 

display-display tentang larangan membuat gaduh selama proses atau 

jam perkuliahan. 

7. Merusak fasilitas kampus. Fasilitas  yang disediakan kampus ditujukan 

untuk kepentingan orang-orang yang ada di lingkungan kampus. 

Solusi yang tepat adalah memberikan sanksi bagi mahasiswa yang 

merusak fasilitas kampus. 

8. Membolos pelajaran kuliah. Banyak mahasiswa yang datang ke 

kampus tetapi tidak mengikuti perkuliahan. Solusi dari hal ini adalah  

meningkatkan rasa kesadaran pentingnya mengikuti perkuliahan. 

9. Mencontek ketika sedang ujian atau quiz. Solusinya yaitu menegur dan 

memberi sanksi pada yang melanggar hal tersebut. 



10. Tidak merapihkan tempat duduk yang sudah diubah ke posisi yang 

bukan sesuai dengan posisi awalnya. Solusinya yaitu membuat display 

tentang menjaga kerapihan tempat duduk dalam lingkungan kelas. 

 

C. Jelaskan perilaku/ sikap/ tindakan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa 

di kampus! Berikan minimal 10 contoh! 

 Jawab: 

 Perilaku/ sikap/ tindakan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa di 

kampus adalah tindakan yang tidak merugikan dan menggangu orang lain dan 

juga tindakan yang berguna atau positif bagi diri sendiri dan orang lain. 

Berikut adalah 10 perilaku/ sikap/ tindakan yang seharusnya dilakukan oleh 

mahasiswa di kampus: 

1. Datang tepat waktu. 

2. Tidak membuang sampah sembarangan dalam lingkungan kampus. 

3. Tidak mencoret-coret fasilitas kampus. 

4. Tidak merokok dalam lingkungan kampus. 

5. Memakai pakaian yang sopan dan rapi. 

6. Sopan terhadap orang lain. 

7. Tidak mendorong-dorong ketika masuk kedalam lift. 

8. Menjaga fasilitas kampus. 

9. Menjaga ketertiban dan kerapian lingkungan sekitar kampus. 

10. Mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. 

 

D.  Isilah checklist berikut dengan jujur!, jawablah dengan Ya atau tidak 

No Pernyataan Ya Tidak 
1 Saya selalu berpakaian yang pantas/ sesuai dan rapi setiap 

kali ke kampus √  

2 Saya selalu mengenakan sepatu setiap kali pergi ke 
kampus  √ 

3 Saya selalu datang tepat waktu ke ruangan kuliah  √ 
4 Saya merasa bersalah bila datang terlambat di kelas √  
5 Saya kadang-kadang ngobrol dengan teman pada saat 

dosen mengajar √  



6 Saya selalu membuat catatan kuliah  √ 
7 Saya menyapa dosen yang mengajar di kelas saya √  
8 Saya mengenal semua dosen yang mengajar saya √  
9 Saya membuang sampah selalu pada tempatnya  √ 
10 Saya mengingatkan teman yang membuang sampah 

sembarangan √  

11 Saya mengatur kembali bangku di kelas setelah kuliah 
selesai √  

12 Saya tidak merokok di dalam gedung/ ruangan √  
13 Saya di kampus pernah ditegur orang lain karena sikap/ 

perilaku saya yang tidak patut  √ 

14 Saya pernah menegur mahasiswa lain yang melakukan 
tindakan tidak pantas di kampus √  

15 Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh 
mahsiswa lain di kampus, sepenuhnya adalah 
tanggungjawab mereka 

 √ 

16 Saya percaya pada kemampuan sendiri √  
17 Saya pernah nyontek pada saat ujian √  
18 Saya pernah melakukan plagiat terhadap karya orang lain  √ 
19 Saya memberikan kontribusi untuk perbaikan suasana 

akademik di lingkungan kampus   √ 

20 Saya lebih senang bekerja sendiri daripada kerja 
kelompok  √ 

 

 


