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KUESIONER 

 

 Kepada Yth; 

Bapak/ibu/sdr/i  karyawan dan karyawati  

PT. Sango 

Dengan hormat, 

 Ditengah kesibukan Bapak/Ibu pada saat bertugas, perkenankanlah 

saya memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan sedikit waktu guna 

mengisi angket yang saya sertakan berikut ini. 

 Angket ini bertujuan untuk kepentingan ilmiah, oleh karena itu 

jawaban yang Bapak/Ibu berikan sangat besar manfaatnya bagi pengembangan 

ilmu. Angket ini tidak ada hubungannya dengan status dan menggambarkan 

keadaan Bapak/Ibu. 

 Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang 

telah Bapak/Ibu berikan. 
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IDENTITAS RESPONDEN: 

 Nama  : 

  Jenis Kelamin : 

Masa kerja : 

Pendidikan : 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan tanggapan atas pernyataan yang ada pada 

angket ini yang sesuai dengan keadaan,pendapat dan perasaan Bapak/Ibu, bukan 

berdasarkan pendapat umum atau pendapat orang lain. 

Pernyataan-pernyataan dalam angket ini mempunyai lima alternatif jawaban, 

yaitu: 

 SS    : Sangat setuju,apabila pernyataan yang ada benar-benar 

menggambarkan keadaan, pendapat dan perasaan Bapak/Ibu. 

 S     : Setuju, apabila pernyataan yang ada sesuai dengan keadaan,pendapat dan 

perasaan Bapak/Ibu. 

 N   : Netral, apabila pernyataan tersebut sesuai ataupun tidak sesuai dengan 

keadaan, pendapat dan perasaan Bapak/Ibu. 

 TS      : Tidak setuju, apabila pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan, 

pendapat dan perasaan Bapak/Ibu. 

STS     : Sangat Tidak Setuju, apabila pernyataan tersebut benar-benar tidak 

menggambarkan keadaan, pendapat dan perasaan Bapak/ Ibu.  

 

Beri tanda X pada jawaban yang menurut Baapak/Ibu paling mewakili dari setiap 

pernyataan. 
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Motivasi Kerja 

PERNYATAAN STS TS N S SS 

Kebutuhan Berprestasi      

1. Saya mencoba dengan sangat sungguh-sungguh untuk 

meningkatkan kinerja saya  

     

2. Saya menikmati tantangan yang sulit      

3. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan yang saya capai 

ketika sedang menyelesaikan tugas 

     

4. Saya suka menetapkan tujuan dan mencapai tujuan 

yang realistis 

     

5. Saya menikmati kepuasan dari penyelesaian tugas yang 

sulit 

     

Kebutuhan Kekuasaan      

6. Saya menikmati persaingan dan kemenangan      

7. Saya menikmati tanggung jawab      

8. Saya menyampaikan kepuasan dari penyelesaian tugas 

yang sulit 

     

9. Saya suka mempengaruhi orang lain agar mengikuti 

cara saya melakukan sesuatu 

     

10. Saya sering bekerja untuk mendapatkan lebih banyak 

kendali atas peristiwa-peristiwa di sekitar saya 

     

Kebutuhan Afiliasi      

11. Saya sering mendapati diri saya berbicara dengan 

orang-orang di sekitar tentang masalah-masalah di luar 

pekerjaan 

     

12. Saya ingin disukai orang lain      

13. Saya cenderung membangun hubungan yang erat 

dengan para rekan sekerja 

     

14. Saya menikmati menjadi bagian kelompok dalam 

organisasi 

     

15. Saya lebih menikmati bekerja sama dengan orang lain 

daripada bekerja sendiri 

     

 

 

 

 

 

 

 




