
DAFTAR KUESIONER 

 

Dengan Hormat, 

 Bersama ini mohon bantuannya untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini sebagai 

bahan dalam penulisan untuk tugas akhir yang sedang saya kerjakan saat ini. Jawaban Anda 

hanya akan digunakan dalam rangka pengumpulan data untuk kepentingan akademik dan 

kerahasiaan kuesioner ini akan dijaga dengan baik sehingga tidak perlu khawatir akan terkait 

dengan pekerjaan Anda sehari-hari. Untuk membantu kelancaran penelitian, saya 

mengharapkan bantuan dan kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner ini dengan baik dan 

lengkap. 

 Atas bantuan dan kerjasamanya serta kesediaan waktu yang Anda berikan saya 

ucapkan terima kasih. 

 

 

    Hormat Saya, 

 

Wirandyka Arthawardana 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK PENGISIAN : Berilah tanda checklist (√) pada jawaban yang 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pilih untuk pertanyaan dibawah ini. 

 

1. Jenis Kelamin: 

a. Pria 

b. Wanita  

 

2. Usia: 

a. 20 – 30 Tahun 

b. 31 – 40 Tahun 

c. 41 – 50 Tahun 

d. > 50 Tahun 

 

3. Pendidikan Terakhir: 

a. SMU/Sederajat 

b. D3 

c. S1 

d. S2 

e. S3 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKSI : Dalam menjawab kuesioner, mohon menjawab dengan kondisi yang 

sebenarnya yang Bapak/Ibu/Saudara/Saudari rasakan bukan yang idealnya.  

 

Pilih salah satu jawaban yang paling tepat menurut Anda, dari pertanyaan-pertanyaan 

berikut dengan cara memberi tanda checklist (√) pada kolom yang sudah tersedia. 

Keterangan: 

 5 : Sangat Setuju  (SS) 

 4 : Setuju   (S) 

 3 : Kurang Setuju  (KS) 

 2 : Tidak Setuju  (TS) 

 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

Motivasi Kerja (X1) 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

  5 4 3 2 1 

1 Apakah Anda menyetujui bahwa kerja keras saat ini karena 

desakan kebutuhan hidup? 

     

2 Apakah Anda menyetujui ketekunan kerja dapat berdampak 

pada kemampuan dalam membeli rumah/mobil/motor pribadi? 

     

3 Apakah Anda menyetujui kemampuan kerja harus dikerahkan 

semaksimal mungkin selama bekerja? 

     

4 Apakah Anda menyetujui kehangatan dalam keluarga di rumah 

membuat anda bersemangat dalam bekerja? 

     

5 Apakah Anda menyetujui penghargaan dari rekan kerja atau 

pimpinan mampu memotivasi/mendorong untuk dapat bekerja 

lebih baik? 

     

6 Apakah Anda menyetujui promosi pada pekerjaan dapat 

menimbulkan semangat untuk berprestasi dalam bekerja? 

     

7 Apakah Anda menyetujui dalam mempercepat penyelesaian 

pekerjaan salah satunya berasal dari masukan pimpinan? 

     



8 Apakah Anda menyetujui usaha mengembangkan diri dapat 

dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan/workshop/diklat 

yang terkait dengan pekerjaan anda sehari-hari? 

     

9 Apakah Anda menyetujui pengakuan dari rekan kerja 

merupakan sebuah kebanggan diri? 

     

10 Apakah Anda menyetujui untuk terus berusaha 

mengembangkan kemampuan diri? 

     

11 Apakah Anda menyetujui timbulnya semangat kerja berasal 

juga dari bantuan yang diberikan rekan kerja? 

     

 

 

Kepuasan Kerja (X2) 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

  5 4 3 2 1 

1 Apakah Anda menyetujui bahwa anda telah mendapatkan 

kepuasan kerja sesuai dengan minat yang anda miliki? 

     

2 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan kepuasan kerja 

sesuai dengan ketentraman dalam bekerja yang anda rasakan 

saat ini? 

     

3 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan kepuasan kerja 

sesuai dengan bakat dan sikap yang saudara miliki? 

     

4 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan kepuasan kerja 

sesuai dengan keterampilan yang saudara miliki? 

     

5 Apakah Anda menyetujui dengan pendapatan/penghasilan atau 

gaji yang diterima selama ini anda merasakan cukup dari hasil 

kerja anda? 

     

6 Apakah Anda menyetujui bahwa saudara sudah menunjukkan 

kemampuan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari dan 

sesuai harapan anda dan pimpinan anda? 

     

7 Apakah Anda menyetujui bahwa mendapatkan kepuasan kerja 

perlu meningkatkan kemampuan karena tugas sehari-hari 

dikantor menuntut keahlian? 

     

8 Apakah Anda menyetujui bahwa menjadi seorang pegawai 

memberikan kepuasan tersendiri bagi diri sendiri maupun 

keluarga atau orang terdekat anda? 

     



9 Apakah Anda menyetujui bahwa mendapatkan kepuasan kerja 

dari promosi atau rekomendasi rekan kerja anda? 

     

10 Apakah Anda menyetujui dalam menghadapi kondisi apapun 

dalam bekerja sehari-hari, teman sekerja siap membantu anda 

melakukan pekerjaan? 

     

11 Apakah Anda menyetujui bahwa pekerjaan yang sudah anda 

lakukan mendapat perhatian dan apresiasi lebih dari pimpinan? 

     

 

 

Lingkungan Kerja (X3) 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

  5 4 3 2 1 

1 Apakah Anda menyetujui bahwa saudara mendapatkan 

kepuasan kerja dari lingkungan kerja anda saat ini? 

     

2 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan kepuasan kerja 

dari interaksi sosial dengan atasan anda? 

     

3 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan kepuasan kerja 

dari interaksi sosial dengan rekan kerja anda? 

     

4 Apakah Anda menyetujui bahwa suasana kerja menyenangkan 

karena semua rekan kerja saling membantu dalam menjalankan 

tugas/pekerjaan sehari-hari? 

     

5 Apakah Anda menyetujui bahwa fasilitas di kantor anda sudah 

memenuhi kebutuhan dan cukup baik dalam menjalankan 

tugas/pekerjaan sehari-hari? 

     

6 Apakah Anda menyetujui bahwa kemanan dilingkungan kerja 

anda sudah baik? 

     

7 Apakah Anda menyetujui telah mendapatkan ketenangan saat 

melakukan pekerjaan sehari-hari? 

     

8 Apakah Anda menyetujui bahwa tempat/ruangan kerja anda 

memiliki pencahayaan yang baik? 

     

9 Apakah Anda menyetujui bahwa ruangan tempat anda bekerja 

memiliki ventilasi dan kualitas udara yang cukup baik? 

     

10 Apakah Anda menyetujui bahwa keadaan ruangan tempat anda 

bekerja sudah memiliki kebersihan sesuai dengan Standar 

Operasional Prosedur (SOP)? 

     

 



 

Kinerja Pegawai (Y) 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

  5 4 3 2 1 

1 Apakah Anda selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan lebih 

cepat dari waktunya, sehingga dapat mengerjakan pekerjaan 

yang lain? 

     

2 Apakah Anda menyetujui bahwa anda adalah orang 

menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu? 

     

3 Apakah Anda menyetujui bahwa pekerjaan yang anda lakukan 

selama ini sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang? 

     

4 Apakah Anda menyetujui bahwa pekerjaan yang anda lakukan 

tersebut membutuhkan keterampilan atau keahlian? 

     

5 Apakah Anda menyetujui kerjasama dengan rekan kerja mampu 

menghasilkan prestasi kerja yang tinggi? 

     

6 Apakah Anda menyetujui telah berupaya membantu sesama 

rekan kerja dan dibutuhkan hubungan yang baik dengan rekan 

kerja? 

     

7 Apakah Anda menyetujui jika pendidikan merupakan hal yang 

penting dalam menunjang pekerjaan anda sehari-hari? 

     

8 Apakah Anda menyetujui bahwa di adakannya pelatihan dapat 

mengeluarkan output kinerja sehari-hari lebih baik?  

     

9 Apakah Anda menyetujui jika pengarahan oleh pimpinan dapat 

memberikan dampak yang positif dalam menjalankan pekerjaan 

anda sehari-hari? 

     

10 Apakah Anda menyetujui bahwa pemberian saran oleh 

pimpinan sangat dibutuhkan oleh para pegawai dilingkungan 

kantor anda? 

     

11 Apakah Anda menyetujui akan menerima kritik dan saran yang 

diberikan atas hasil kerja anda? 

     

 


