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Lampiran 1
KUESIONER PENELITIAN

HUBUNGAN PERSEPSI PEGAWAI TENTANG GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN 
DISIPLIN KERJA PEGAWAI BAGIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA (PSD) 

DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

I. Identitas Responden

Nama Responden           :  …………………………… 

Usia           :  .……. Tahun

Jenis Kelamin           : Pria    Wanita 

Pendidikan Terakhir          :  SMA D3 S1

S2 lainnya…..

Status Kepegawaian :  PNS Honor    

Lama Bekerja    : …………………………….Tahun

Bagian/ seksi     : …………………………….



109

II. Petunjuk Pengisian 

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap paling sesuai 

dengan kemauan,  perasaan, pikiran dan keadaan diri anda yang sesunguhnya 

tanpa dipengaruhi oleh orang lain. 

III.   Kriteria Pengisian

a. Selalu (Skor 4) : Jika dilakukan setiap hari

b. Sering                (Skor 3) : Jika dilakukan setiap minggu

c. Kadang-kadang (Skor 2) : Jika dilakukan setiap bulan

d. Tidak Pernah     (Skor 1) :     Jka sama sekali tidak dilakukan 

Variabel Disiplin Kerja

1. Masuk kantor, datang dan pulang tepat waktu
a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

2. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik sesuai prosedur

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

3. Mematuhi semua tata tertib (peraturan) yang berlaku di tempat kerja

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah
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4. Bertindak sopan dan santun atau mematuhi norma sosial di lingkungan kerja

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

5.    Melaksanakan tugas- tugas dengan tanggung jawab dan sesuai dengan waktu yang

telah ditentukan.

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

6.   Saya mengenakan seragam kerja sesuai yang telah ditentukan

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

7.  Saya mengenakan tanda pengenal di kantor ini

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

8.    Peraturan yang ditetapkan menjadikan saya termotivasi dalam menyelesaikan  

tugas  yang diberikan pimpinan

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah



111

9.   Dikenakan sanksi sesuai dengan  ketentuan  jika  melanggar  peraturan 

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

10. Saya tidak berada di ruangan kantor waktu jam kerja

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

11. Saya tidak pernah ditegur atasan karena kesalahan kerja?

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah

12. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan?

a. Selalu 

b.Sering   

c. Kadang-kadang   

d. Tidak pernah
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VARIABEL GAYA KEPEMIMPINAN 

Petunjuk pengisian kuesioner

1. Mohon diberi tanda checklist () pada kolom jawaban Bapak/ Ibu anggap 

paling sesuai. Pendapatan anda dinyatakan dalam skala 1 s/d 4 yang memiliki 

makna:

Selalu           = 4

Setuju (S)           = 3

Tidak Setuju (TS)                         = 2

Sangat Tidak Setuju (STS)              = 1

2. Setiap pertanyaan hanya membutuhkan satu jawaban saja.

3. Mohon memberikan jawaban yang sebenarnya karena tidak akan   mempengaruhi 

pekerjaan anda.

4.  Setelah mengisi kuesioner mohon Bapak/ibu berikan kepada yang menyerahkan 

kuesioner

NO PERNYATAAN
PENILAIAN

STS TS S SS
1 Pimpinan selalu merencanakan

langkah-langkah yang jelas/tegas 

dalam melakukan pengawasan 

kepada bawahannya2 Pimpinan selalu memantau tindakan

pegawai dalam menyelesaikan tugas 

pegawai

3 Pimpinan selalu menunjukkan cara-

cara kerja yang baku untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan
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4 Pimpinan selalu menetapkan tujuan-

tujuan yang harus dicapai pegawai 
dalam melaksanakan pekerjaan, 

5 Pimpinan selalu menunjukkan

kecerdasan   dan intelektualitas 
berfikir dalam  proses pengambilan 
keputusan.

6 Pimpinan selalu memberikan

instruksi dengan jelas dan tegas agar 
pekerjaan   diselesaikan   tepat   pada 
waktunya.

7 Pimpinan memperingatkan pegawai

untuk selalu taat terhadap peraturan 
yang  berlaku.

8 Pimpinan selalu membangkitkan
rasa saling menghargai pendapat 
sesama pegawai

9 Saya merasa tidak diberi motivasi dalam 
melaksanakan tugas.

TERIMA KASIH ATAS WAKTU DAN KERJASAMA YANG BAPAK/IBU BERIKAN SEMOGA 
SUKSES SELALU


