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Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan: (1) persepsi dosen 

terhadap kegiatan kemahasiswaan bidang penalaran di UNY, (2) persepi dosen terhadap 

kegiatan kemahasiswaan bidang bakat dan minat khusus dan organisasi di UNY, adan (4) 

persepsi dosen terhadap kegiatan kemahasiswaan bidang kesejahteraan di UNY. 

Penelitian  ini dilaksanakan selama semester genap tahun ajaran 2007/2008 di 

masing-masing Fakultas di UNY. Secara khusus adalah bidang kemahasiswaan. Secara 

eksplisit tidak membedakan karateristik Fakultas. Pendekatan penelitian dilakukan dengan 

penelitian survei yang mengambil subyek penelitian sebagai populasi yaitu dosen-dosen 

yang mengajar di UNY. Dari responden inilah data diharapkan diperoleh dan 

dideskripsikan. 

Berdasarkan data diketahui bahwa dosen UNY yang terdaftar per 21 April 2006 yang 

diperinci atas : FMIPA sebanyak 173 orang, FT sebanyak 222 orang, FIP sebanyak 163 

orang, FBS sebanyak 205 orang, FISE sebanyak 145 orang dan FIK sebanyak 92 orang. 

Adapun sampel penelitian ini dipilih dengan teknik proportional random sampling. 

Berdasarkan tabel Kurjce and Morgan, diperoleh bahwa sampel size dengan populasi 

sebesar 277,7 (dibulatkan menjadi 278). Untuk mencegah kemungkinan tidak kembali 

atau hilang instrumen, ditentukan jumlah sampel yang dipilih sebesar 300 responden yang 

selanjutnya sesuai dengan proporsi ditetapkan secara acak jumlah anggota sampel setiap 

Fakultas. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan 

metode pengumpulan data melalui angket. Metode analisis data penelitian 

mengggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk mengkategorikan tingkat 

persepsi dosen terhadap kegiatan bidang kemahasiswaan di Universitas Negeri 

Yogyakarta. 

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa persepsi dosen cenderung setuju 

dan sangat setuju (91 persen) bila pengembangan bidang penalaran mahasiswa 

dikembangkan melalui perkuliahan, dan dengan dengan penugasan penulisan karya 



ilmiah. Persepsi dosen cenderung setuju dan sangat setuju  (68 persen) bila 

pengembangan bidang kegiatan olahraga dan seni mahasiswa didorong oleh dosen dan 

sekalifgus memberikan pengarahan dan tempatnya. Persepsi dosen cenderung setuju 

dan sangat setuju (57 persen) bila pengembangan bidang kegiatan organisasi 

kemahasiswaan ada campur tangan dosen. Namun hampir ada juga yang menyatakan 

tidak setuju bila mahasiswa aktif dalam kegiatan ormawa yang dalam pandangan dosen 

akan menurunkan prestasi. Persepsi dosen cenderung setuju dan sangat setuju (76 

persen) bila pengembangan bidang kegiatan kesejahteraan mahasiswa dibantu oleh 

dosen meskipun hanya sebatas pada dorongan dan ulasan serta penelusuran 

mekanismenya.  

 
 

 


