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Semarang, 25 Mei 2009 

Kepada Yth. 
Bapak/Ibu yang terhormat 
 
Degan Hormat, 
 
 
Nama saya, Endras Tuti Jati Ningrum, seorang mahasiswi pada Fakultas Psikologi 
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Saat ini saya sedang melakukan 
penelitian untuk menyusun skripsi saya di Universitas Katolik Soegijapranata. Saya 
sangat tertarik untuk meneliti tentang kepuasan kerja karyawan ditinjau dari persepsi 
terhadap kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu, topik penelitian saya 
berjudul “Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Persepsi Karyawan Terhadap 
Kepemimpinan Transformasional Atasan” 
 
Bapak/ibu terpilih sebagai subjek penelitian ini karena saya sangat membutuhkan 
informasi mengenai pengalaman Bapak/Ibu berhubungan dengan kepuasan kerja yang 
dirasakan berdasarkan gaya kepemimpinan atasan. 
 
Sebelum mengisi kuesioner, saya mohon Bapak/Ibu bersedia untuk membaca petunjuk 
cara pengisian serta memperhatikan instruksi di setiap kelompok pernyataan. Kejujuran 
jawaban Bapak/Ibu ketika mengisi kuesioner sangat saya perlukan agar penelitian saya 
ini dapat sesuai dengan keadaan senyatanya di organisasi. Saya akan merahasiakan 
setiap jawaban yang Bapak/Ibu berikan. Data yang saya peroleh hanya dipakai untuk 
keperluan penelitian tanpa menyebutkan nama Bapak/Ibu dalam laporan penelitian saya. 
 
Perlu diketahui, bahwa penelitian ini sudah mendapat ijin dari pimpinan organisasi di 
tempat Bapak/Ibu bekerja. 
 
Atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini, saya 
mengucapkan terima kasih. 
 
 

Hormat saya, 
 
 
 
 

Endras Tuti Jati Ningrum 
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No : ............. ( diisi oleh peneliti) 

Bagian :  ............................................ 

Jenis kelamin :  .................................... 

Usia  :  .................................... 

 
 PETUNJUK PENGISIAN 
1. Jawablah seluruh pernyataan secara jujur, sesuai dengan keadaan senyatanya dan 

tidak perlu merasa takut karena apapun jawaban anda tidak akan mempengaruhi 

kondite anda di organisasi. Yang dimaksud organisasi dalam kuesioner ini adalah 

tempat dimana anda bekerja. 

2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar apabila jawaban itu 

sesuai dengan keadaan senyatanya yang anda alami. 

3. Bacalah pernyataannya dan sesuaikan jawaban anda dengan alternatif jawaban yang 

diberikan. Berilah tanda contreng (√) pada setiap prenyataan pada kolom yang telah 

disediakan untuk menunjukkan bagaimana anda menanggapi pernyataan tersebut. 

Contoh pengisian angket : 

Angket I 

Alternatif pilihan jawaban :  SM : sangat memuaskan 
   M : memuaskan 
   TM : tidak memuaskan 
   STM : sangat tidak memuaskan 

No. Pernyataan SM M TM STM
1. Gaji yang diberikan organisasi dibandingkan 

dengan organisasi lain 

   √ 

Berarti anda menyatakan bahwa gaji yang diberikan oleh organisasi sangat tidak 

memuaskan. 

 

Angket II 

Alternatif pilihan jawaban :  SS : sangat setuju 
   S : setuju 
   TS : tidak setuju 
   STS : sangat tidak setuju. 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1.  Pemimpin membuat bawahan merasa senang 
ketika berada dekat dengannya √    

Berarti anda menyatakan sangat setuju bahwa pimpinan membuat bawahan 

merasa senang ketika berada dekat dengannya. 
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SKALA BAGIAN I 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan yang harus anda jawab. Berilah tanda contreng 
(√) pada jawaban yang paling sesuai dengan perasaan anda saat ini. 
 

No. Pernyataan SM M TM STM

1. Gaji yang diberikan organisasi dibandingkan 
dengan organisasi lain 

    

2. Promosi berdasarkan prestasi kerja saya     

3. Bantuan rekan sekerja     

4. Cara atasan menangani karyawan     

5. Tingkat kemenarikan jenis pekerjaan     

6. Gaji yang saya terima dibandingkan 
tanggung jawab yang saya pikul 

    

7. Kesempatan kenaikan pangkat     

8. Kepintaran rekan sekerja     

9. Kompetensi atasan dalam mengambil 
keputusan 

    

10. Tingkat tanggung jawab dalam pekerjaan 
saya 

    

11. Tunjangan yang saya terima     

12. Kesempatan mutasi     

13. Tanggung jawab rekan sekerja     

14. Upaya pimpinan mengajari bawahan dalam 
menyelesaikan tugas 

    

15. Kesempatan untuk melakukan hal yang 
berbeda dari waktu-kewaktu 

    

16. Kenaikan gaji yang diberikan oleh organisasi     

17. Kesempatan diikutsertakan dalam proyek-
proyek 
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18. Dukungan rekan sekerja     

19. Kemampuan pimpinan mendekati bawahan     

20. Keamanan kerja dalam mengerjakan 
pekerjaan 

    

21. Jumlah gaji dibandingkan kebutuhan hidup     

22. Kesempatan melanjutkan pendidikan     

23. Kesetiakawanan rekan sekerja     

24. Usaha pimpinan mendorong bawahan untuk 
maju 

    

25. Fasilitas pendukung untuk melakukan 
pekerjaan 

    

26. Besaran gaji dibandingkan dengan masa 
kerja 

    

27. Kesempatan rolling ke bagian lain     

28. Cara rekan sekerja bergaul antara satu 
dengan yang lain 

    

29. Sifat membimbing pimpinan     

30. Kesempatan belajar yang diberikan untuk 
melakukan pekerjaan 

    

31. Besaran gaji dibandingkan dengan 
kepangkatan 

    

32. Kebijakan promosi     

33. Rasa toleransi yang diterima dari rekan 
sekerja 

    

34. Cara pimpinan menegur bawahan yang salah     

35. Target yang ditetapkan dalam melakukan 
pekerjaan 

    

36. Besaran gaji dibandingkan dengan UMR     
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37. Promosi yang dilakukan secara berkala     

38. Perhatian rekan sekerja     

39. Pemberian perintah pimpinan kepada 
bawahan 

    

40. Kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan 
berdasarkan kemampuan yang dimiliki 
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SKALA BAGIAN II 

Di bawah ini ada beberapa pernyataan yang harus anda jawab. Berilah tanda contreng 
(√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda saat ini. 
 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1. Pemimpin membuat bawahan merasa senang 
ketika berada dekat dengannya     

2.  Pemimpin memberikan cara-cara baru sehingga 
saya dapat menyelesaikan suatu permasalahan 
dengan baik 

    

3.  Pemimpin mempunyai visi yang dapat memacu 
semangat kerja saya     

4.  Pemimpin menunjukkan kepada saya langkah-
langkah yang harus ditempuh dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

    

5.  Atasan memberikan pujian kepada bawahan 
apabila berhasil menyelesaikan pekerjaan 
dengan baik 

    

6.  Pimpinan selalu bertindak semaunya sendiri 
tanpa memperhatikan karyawannya     

7.  Pemimpin hanya dapat memerintah tanpa 
memberikan solusi     

8.  Pemimpin kurang tegas dalam mengambil setiap 
keputusan     

9.  Pemimpin menunjukkan sedikit antusias atas 
apa yang saya kerjakan     

10.  Atasan tidak memperdulikan usaha yang sudah 
dilakukan bawahan     

11.  Pimpinan membuat karyawan bangga untuk 
bergaul dengannya     

12.  Pemimpin memberi ide kreatif kepada saya 
dalam menyelesaikan masalah     
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13.  Pemimpin dapat membantu saya melihat 
masalah sebagai kesempatan belajar     

14.  Pemimpin mendukung karyawan untuk 
menyelesaikan setiap pekerjaan dengan cara 
yang baik 

    

15.  Atasan selalu memberikan penghargaan secara 
terbuka kepada setiap bawahannya     

16.  Pemimpin tidak berani membuat keputusan 
yang cepat dalam setiap permasalahan     

17.  Ada atau tidak adanya pemimpin hanya 
mempunyai sedikit pengaruh terhadap 
kemampuan saya untuk menyelesaikan masalah 

    

18.  Pimpinan jarang berkomunikasi dengan 
bawahan sehingga banyak program yang tidak 
tersosialisasikan 

    

19.  Pemimpin tidak memberi perubahan tentang 
bagaimana melakukan pekerjaan     

20.  Atasan tidak pernah menghargai hasil kerja 
karyawan walaupun telah menyelesaikan 
pekeraan dengan memuaskan 

    

21.  Setiap karyawan sangat menghormati pimpinan     

22.  Pemimpin selalu menyarankan penyelesaian 
masalah dengan cerdas     

23.  Pemimpin dipandang sebagai contoh 
keberhasilan     

24.  Pemimpin memberikan saran-saran ketika saya 
membutuhkan     

25.  Atasan sering mengajak bawahannya jalan-jalan 
setelah target terpenuhi     

26.  Pemimpin terkadang suka plin-plan dalam 
mengambil keputusan     
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27.  Pimpinan enggan memberikan penjelasan yang 
gamblang jika di tanya     

28.  Pemimpin tidak bisa memberikan penjelasan 
yang jelas mengenai pekerjaan     

29.  Pemimpin tidak ada waktu untuk memberi 
contoh bagaimana saya dapat menyelesaikan 
pekerjaan 

    

30.  Atasan menganggap bahwa penyelesaian 
pekerjaan sudah merupakan tugas bawahan 
sehingga tidak perlu mendapat penghargaan 
 

    

31.  Setiap tindak-tanduk pimpinan selalu menjadi 
teladan bawahan     

32.  Pemimpin memberikan contoh-contoh dalam 
penyelesaian pekerjaan     

33.  Pimpinan memberikan contoh-contoh yang jelas 
untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sulit     

34.  Pemimpin memberikan perhatian kepada setiap 
karyawan secara keseluruhan     

35.  Atasan memberikan tambahan honor tersendiri 
bagi bawahannya yang berprestasi     

36.  Pimpinan selalu melemparkan kesalahan kepada 
bawahan     

37.  Pimpinan lambat untuk menerapkan teknologi 
terbaru dalam mengatasi pekerjaan     

38.  Pemimpin tidak pernah memotivasi bawahan 
sehingga banyak karyawan yang terkesan malas     

39.  Pemimpin kurang memberi perhatian kepada 
bawahannya     

40.  Atasan mengganggap bahwa keberhasilan 
adalah dari hasil kerjanya bukan dari hasil kerja 
tim 

    

Dimohon untuk mengecek kembali 
Terima kasih 


	logo: 


