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 Disiplin berasal dari kata Latin 
diciplina yang berarti latihan atau
pendidikan kesopanan dan kerohanian
serta pengembangan tabiat. 

 Disiplin adalah suatu sikap, perilaku, 
dan perbuatan yang sesuai dengan
peraturan, baik tertulis maupun tidak
tertulis (Nitisemito, 1988)



 Disiplin adalah ketaatan terhadap peraturan

dan norma kehidupan yang dilaksanakan

secara sadar dan ikhlas, sehingga timbul rasa 

malu terkena sanksi dan rasa takut terhadap

Tuhan Yang Maha Esa.

 Disiplin adalah sikap hidup dan perilaku yang 

mencerminkan TANGGUNG JAWAB terhadap

kehidupan tanpa paksaan. 



 DISIPLIN dan TANGGUNG JAWAB akademik
adalah usaha perguruan tinggi untuk
memelihara perilaku mahasiswa agar tidak
menyimpang dan mendorong mahasiswa untuk
berperilaku sesuai dengan norma, peraturan, 
dan tata tertib akademik yang berlaku di
KAMPUS.

 Norma, peraturan, dan tata tertib yang berlaku
di kampus dapat berupa PERATURAN 
AKADEMIK, ETIKA BERPAKAIAN, dan ETIKA 
BERPERILAKU (PERGAULAN).



 Memberi dukungan bagi terciptanya
perilaku akademik yang tidak
menyimpang.

 Mendorong mahasiswa berperilaku baik
dan benar.

 Membantu mahasiswa menyesuaikan diri
dengan tuntutan lingkungan akademik.

 Menciptakan keamanan dan lingkungan
belajar yang nyaman. 



 Disiplin PREVENTIF, upaya menggerakkan
mahasiswa mengikuti dan mematuhi
peraturan yang berlaku.

 Disiplin KOREKTIF, merupakan tindakan
atas pelanggaran terhadap aturan
akademik berupa SANKSI untuk memberi
pelajaran dan memperbaiki diri, 
memelihara, dan mengikuti aturan.



 PERATURAN AKADEMIK UNY 

merupakan acuan bagi civitas 

akademika UNY dalam kegiatan 

akademik, khususnya pendidikan dan 

pengajaran.



1. Motivasi: HARI ESOK HARUS LEBIH BAIK DARI 
HARI INI.

2. Keyakinan: HARI ESOK pasti LEBIH SUKSES 
DARIPADA HARI SEKARANG.

3. Menyusun jadwal aktivitas individu.

4. Mengawali dari hal yang termudah.

5. Memanfaatkan waktu luang.

6. Menepati janji.

7. Menerima kritik pihak lain.

8. Sugesti diri secara positif.

9. Tanggung Jawab sebagai kewajiban.

10. Mengatur keseimbangan hidup.



1. Melakukan administrasi akademik 

sesuai ketentuan.

2. Mengikuti perkuliahan sesuai 

aturan akademik.

3. Mengikuti etika berpakaian dan 

pergaulan sesuai etika kampus.



Identifikasi Perilaku Menyimpang dan

Solusinya: DISKUSI KELAS
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