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104 

 

 

 

Kuisioner ini tidak akan mempengaruhi reputasi anda tetapi ini hanya untuk 

memberikan sumbangan informasi terhadap penelitian. Atas waktu, tenaga dan 

pikiran yang saudara berikan saya ucapkan terima kasih.    

A. Petunjuk Pengisian Kuisioner 

1. Kepada rekan-rekan bidan dimohon menjawab pertanyaan dengan 

memilih satu jawaban pada setiap pertanyaan. 

2. Jawaban yang telah dipilih adalah yang paling sesuai dengan pendapat 

atau pengamatan anda 

3. Kejujuran rekan-rekan dalam memberikan jawaban sangat kami hargai 

4. Jawaban rekan-rekan akan kami jamin kerahasiaannya 

5. Berikan tanda (√) pada jawaban yang dipilih 

6. Atas perhatian dan bantuan rekan-rekan kami ucapkan terima kasih.  

 

B. Data Responden 

1. Nama (bila keberatan singkatan saja) : 

2. Umur       : 

3. Pendidikan Terakhir     : D1  D3   D4  S1 

4. Status       : Belum menikah     menikah  

5. Lama bekerja      :            tahun         
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C. Jawablah pertanyaan dibawah ini menyangkut prestasi kerja bidan 

dengan memberikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai dengan 

pengalaman anda. 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya menyelesaikan pekerjaan dengan konsisten, teliti     

2 Saya menyelesaikan tugas dengan rapih     

3 Saya selalu menuntaskan pekerjaan saya     

4 Saya menyelesaikan tugas sesuai dengan target     

5 Saya selalu siap untuk bertanggung jawab terhadap 

tugas - tugas yang lebih besar dan konsisten 

    

6 Saya memahami tugas-tugas atau pekerjaan saya     

7 Saya terampil dalam menyelesaikan pekerjaan      

8 Saya mampu menerapkan tehnik-tehnik yang saya 

kuasai dalam menyelesaikan pekerjaan 

    

9  Saya mampu menggunakan alat-alat yang disediakan 

sesuai dengan kegunaannya 

    

10 Saya  hadir tepat waktu sesuai dengan peraturan     

11 Saya istirahat tepat waktu sesuai dengan peraturan     

12 Saya pulang tepat waktu sesuai peraturan     
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13 Saya tidak dapat bekerja sendiri dan selalu 

membutuhkan pengawasan disetiap melakukan 

pekerjaan saya 

    

14 Saya tidak dapat bekerja dengan teliti     

15 Saya tidak selalu dapat mencapai target dalam 

melakukan pekerjaan 

    

16 Saya handal menyelesaikan pekerjaan tanpa 

pengawasan dari pimpinan  

    

17 Saya handal menyelsaikan tugas tepat waktu     
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D. Jawablah pertanyaan dibawah ini menyangkut motivasi kerja dengan 

memberikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai dengan pengalaman 

anda. 

SS = Sangat Setuju   TS = Tidak Setuju 

S = Setuju    STS = Sangat Tidak Setuju  

No. Pernyataan STS TS S SS 

1 Saya bekerja dengan keras dalam mengerjakan pekerjaan 

saya  

    

2 Saya ingin mengikuti setiap pelatihan yang diberikan 

oleh RS 

    

3 Saya ingin mengikuti setiap seminar yang ada     

4 Saya ingin melanjutkan pendidikan saya lebih tinggi     

5 Saya mampu bekerja sendiri tanpa pengawasan dari 

pimpinan 

    

6 Saya mampu bekerja sendiri tanpa melibatkan teman 

sejawat 

    

7 Saya ingin menghasilkan hasil maksimal dari pekerjaan 

saya 

    

8 Saya tidak tertarik mengikuti setiap in house training 

yang diberikan oleh RS  

    

9 Saya ingin lulus dalam ujian kompetensi     
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10 Saya merasa ilmu yang saya miliki sudah cukup dan 

tidak perlu kuliah lagi 

    

11 Saya ingin karier yang lebih tinggi dari saat ini     

12 Saya ingin menyelesaikan pekerjaan saya hingga akhir 

dengan baik 

    

 


