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KUESIONER PENELITIAN 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

Nama        : 

Usia        : 

Lama Bekerja       : 

Status Perkawinan: 

Pangkat/Golongan: 

Pendidikan            : 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

R = Ragu-ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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KEPUASAN KERJA 

Internal 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

 Kepuasan terhadap gaji:      

1. Saya merasa puas karena di sekolah ini saya 

 menerima gaji yang lebih baik daripada sekolah 

lain 

     

2. Saya merasa puas karena saya menerima gaji 

yang cukup, mengingat tanggung jawab yang 

saya pikul sebagai guru 

     

3. Saya merasa puas karena saya diberi gaji sesuai 

dengan yang saya kerjakan 

     

4. Saya merasa puas karena saya menerima 

tunjangan yang cukup banyak 

     

 Kepuasan terhadap promosi:      

5. Saya merasa puas  dengan dasar yang digunakan 

untuk promosi dalam sekolah  ini  

     

6. Saya merasa puas karena promosi sering terjadi 

di sekolah ini  

     

7. Saya merasa puas karena jika saya 

melaksanakan pekerjaan dengan baik, saya akan 

dipromosikan 

     

8. Saya merasa puas dengan tingkat kemajuan saya      
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 Kepuasan terhadap rekan kerja:      

9. Saya merasa puas karena orang yang bekerja 

dengan saya memberikan dukungan yang cukup 

kepada saya 

     

10. Saya merasa puas karena ketika saya meminta 

rekan sekerja melakukan pekerjaan tertentu, 

pekerjaan tersebut diselesaikan dengan baik 

     

11. Saya merasa puas karena saya menikmati 

bekerja dengan teman-teman di sini 

     

12. Saya merasa puas karena saya bekerja dengan 

orang yang bertanggung jawab 

     

 Kepuasan terhadap penyelia (atasan):      

13. Saya merasa puas karena kepala sekolah  

memberikan dukungan pada saya ketika bekerja 

     

14. Saya merasa puas karena kepala sekolah  di 

sekolah ini mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi  

     

15. Saya merasa puas karena kepala sekolah mau 

mendengarkan saya 

     

16. Saya merasa puas karena kepala sekolah  

memperlakukan saya dengan baik 

     

 Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri:      

17. Saya merasa puas karena pekerjaan saya sangat      
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menarik 

18. Saya merasa puas karena saya merasa senang 

dengan tingkat tanggung jawab dalam pekerjaan 

saya 

     

19. Saya merasa puas karena saya suka 

melaksanakan pekerjaan saya 

     

20. Saya merasa puas karena saya mendapatkan 

banyak keberhasilan dalam pekerjaan saya 

     

 

TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASINYA....... 

 


