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LAMPIRAN 1
KUESIONER

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI KERJA
TERHADAP KINERJA DOSEN

(STUDI KASUS PADA DOSEN TETAP FAKULTAS DESAIN
UNIVERSITAS SWASTA XYZ DI JAKARTA)

Responden Yang Terhormat,

Perkenalkan nama saya Kuntriana Kurnia, saya adalah Mahasiswa

Program Sarjana (S1), Jurusan Manajemen pada Universitas Esa Unggul Jakarta.

Saya sedang melakukan penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Kompetensi

dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Dosen (Studi Kasus pada Dosen Tetap

Fakultas Desain Universitas Swasta XYZ di Jakarta)”. Penelitian yang sedang

saya lakukan ini sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Manajemen di

Universitas Esa Unggul, maka saya mengharapkan bantuan dari Bapak/Ibu untuk

meluangkan waktu dalam mengisi kuesioner ini. Atas perhatiannya saya ucapkan

terima kasih.

A. Data Pribadi

Isilah data pribadi anda dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Beri tanda

checklist () pada pilihan jawaban yang tersedia. Data ini bersifat rahasia dan

dipergunakan hanya untuk kepentingan penelitian serta tidak akan dipublikasikan.

1. Nama : ………………………………………

2. Umur : < 25 Tahun  31-35 Tahun

 26-30 Tahun  >35 Tahun

3. Jenis Kelamin : Perempuan  Laki-laki

4. Pendidikan Terakhir : S1 S2 S3

5. Masa Kerja :

 < 2 Tahun

 3 – 5 Tahun

 6 – 10 Tahun

 >10 Tahun
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B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Di bawah ini terdapat sejumlah pertanyaan dari variabel motivasi,

kompetensi dan kinerja dosen.

2. Bacalah setiap pertanyaan kemudian berikan jawaban anda dengan cara

memberi tanda checklist () pada pilihan jawaban yang Bapak/Ibu

kehendaki pada kolom yang dianggap paling sesuai dengan keterangan

sebagai berikut :

SS = Sangat Sesuai

S = Sesuai

CS = Cukup Sesuai

TS = Tidak Sesuai

STS = Sangat Tidak Sesuai

1. Kompetensi

No Pernyataan SS S CS TS STS
A Kompetensi Pedagogik
1 Saya mengembangkan kurikulum yang terkait

dengan materi pelajaran

2 Saya mampu menghidupkan suasana kelas

3 Saya melaksanakan proses penilaian dan evaluasi
pembelajaran

B Kompetensi Kepribadian
4 Sebagai dosen saya arif/bijaksana dalam

mengambil keputusan

5 Saya dapat mengendalikan diri dalam berbagai
situasi dan kondisi

6 Saya berusaha adil dalam memperlakukan
mahasiswa

C Kompetensi Profesional
7 Saya menjelaskan keterkaitan bidang/topik secara

tepat

8 Saya memberi contoh relevan dari konsep yang
diajarkan
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No Pernyataan SS S CS TS STS
9 Saya menggunakan hasil-hasil penelitian untuk

meningkatkan kualitas perkuliahan

D Kompetensi Sosial

10 Saya dapat menerima kritik, saran, dan pendapat
dari mahasiswa

11 Saya mudah bergaul di kalangan sejawat,
karyawan, dan mahasiswa

2. Motivasi Kerja

No Pernyataan SS S CS TS STS

A Kebutuhan akan prestasi (need for achievement, n Ach)
12 Saya dapat menetapkan tujuan yang realistis

dalam bekerja
13 Saya berusaha menyelesaikan tugas tepat waktu

14 Setiap keputusan yang telah saya ambil, saya
pikirkan dengan matang

15 Saya dapat menerima resiko atas keputusan yang
telah saya ambil

16 Saya menikmati tantangan pekerjaan yang sulit

17 Saya senang apabila orang lain memberikan
tanggapan atas hasil pekerjaan

18 Saya berusaha agar prestasi saya lebih baik dari
orang lain

19 Saya berusaha maksimal untuk menjadi yang
terbaik dalam bekerja

B Kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation, n Aff)

20 Saya membangun hubungan yang baik dengan
atasan

21 Saya dapat menerima kritik-saran dari teman dan
atasan

C Kebutuhan akan kekuasaan (need for power, n Pow)

22 Saya dapat mempengaruhi teman-teman dikantor
dalam banyak hal agar tujuan tercapai

23 Saya dapat meyakinkan orang lain yang berbeda
pendapat dengan saya
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No Pernyataan SS S CS TS STS

24 Saya menyusun strategi sejak awal untuk
mendapat jabatan yang diinginkan

25 Saya menunjukkan kinerja terbaik agar atasan
memberikan posisi yang lebih tinggi

3. Kinerja Dosen

No Pernyataan SS S CS TS STS

A Pengajaran
26 Saya melaksanakan perkuliahan/tutorial yang

sesuai dengan bidang ilmu saya

27 Saya membimbing/menguji mahasiswa

28 Saya mengembangkan bahan pengajaran/bahan
kuliah yang dapat dimanfaatkan dalam proses
belajar-mengajar

B Penelitian
29 Saya aktif dalam merancang dan mengadakan

penelitian baik kelompok maupun mandiri
30 Saya menghasilkan karya ilmiah yang

dipublikasikan dalam jurnal
C Pengabdian Kepada Masyarakat
31 Saya aktif dalam melakukan kegiatan penyuluhan

yang bermanfaat bagi kehidupan di masyarakat

32 Saya melaksanakan pengembangan hasil
pendidikan/penelitian yang dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat


