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KUESIONER 

 

Responden yang terhormat, 

 Saya Andreas Kurnia W mahasiswa dari Universitas Soegijapranata 

fakultas ekonomi jurusan manajemen angkatan 2008, memohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi angket yang nantinya berguna untuk data 

skripsi saya, angket dibawah ini mengenai ‘Pengaruh Stres Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Surya Tara Tata Cemerlang cabang Pati. Kuisioner 

ini semata-mata hanya kuisioner untuk akademik, diminta kejujuran dan 

keterbukaan dari Bapak/Ibu/Saudara. Atas waktu, kesediaan, dan kerjasamanya 

dalam mengisi kuisioner, saya ucapakan terimakasih. 

1. Identitas Responden 

a. Nama   : ………………………… 

b. Alamat                      : ......................................... 

c. Jenis Kelamin            : ......................................... 

d. Usia                           : .......................................... 

e. Pendidikan terakhir   : .......................................... 

2. Petunjuk Pengisian 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Tidak Setuju (TS) 

c. Netral (N) 

d. Setuju (S) 

e. Sangat Setuju (SS) 
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Kuisioner Stres kerja 

No Pernyataan STS TS N S SS 

 Gejala Fisiologis      

1. Target yang belum tercapai, 
mengakibatkan perubahan 
metabolisme  saya semakin  
menurun. 

     

2 Target yang belum tercapai 
mengakibatkan denyut jantung 
sayameningkat dan terasa sesak 
pada pernapasan saya. 

     

3 Target yang belum tercapai, 
mengakibatkan tekanan darah 
saya semakin meningkat. 

     

4 Target yang belum tercapai 
mengakibatkan sering sakit pada 
kepala saya. 

     

5 Target yang belum tercapai 
mengakibatkan denyut jantung 
saya semakin berdebar 

     

 Gejala Psikologis      
6 Target yang belum tercapai, 

mengakibatkan semakin tidak 
adanya kepuasaan pada apapun 
yang saya kerjakan. 

     

7 Akibat target yang belum 
tercapai, hari-hari yang saya 
jalani sekarang ini kurang tenang 
karena terlalu tegang 

     

8 Taraget yang belum tercapai, 
mengakibatkan sekarang saya 
lebih sering merasa cemas 

     

9 Akibat target yang belum 
tercapai, emosi saya sekarang 
susah dikendalikan dan mudah 
marah 

     

10 Target yang belum tercapai, 
mengakibatkan saya bosan 
dengan pekerjaan dan akhirnya 
saya sering menunda-nunda 
pekerjaan. 

     

 Gejala Perilaku      
11 Akibat target belum tercapai, 

produktivitas saya belakangan ini 
menurun 

     



  54 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 Target yang belum tercapai, 
mengakibatkan  tidak teraturnya 
pada kebiasaan pola makan dan 
tidur saya 

     

13 Target yang belum tercapai 
mengakibatkan kebiasaan 
merokok saya lebih meningkat 

     

14 Targer yang belum tercapai 
mengakibatkan saya sering 
mengkonsumsi alkohol 

     

15 Target yang belum tercapai 
mengakibatkan akhir-akhir ini 
saya sering merasa cemas 
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KUESIONER 

PENILAIAN KINERJA KARYAWAN 

(Studi pada PT. STTC Pati) 

 

Nama   : ………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 Keterangan 

a. Sangat Tidak Setuju (STS) 

b. Tidak Setuju (TS) 

c. Netral (N) 

d. Setuju (S) 

e. Sangat Setuju (SS) 
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Penilaian kinerja oleh atasan / pimpinan 

Nama karyawan yang dinilai   : …………………………. 

Kinerja Karyawan 

No  Pernyataan STS TS N S SS 

1 Karyawan ini memiliki kinerja yang lebih 

baik di bandingkan karyawan lainnya 

     

2 Karyawan ini selalu teliti dalam 

mengerjakan pekerjaannya 

     

3 Karyawan ini memiliki penampilan yang 

baik (rapi dan sopan) 

     

4 Karyawan ini dapat menghasilkan produk 

atau jasa sesuai standart perusahaan 

     

5 Karyawan ini dapat memenuhi volume 

pekerjaan sesuai yang ditetapkan 

perusahaan 

     

6 Karyawan ini selalu mempunyai kontribusi 

yang baik terhadap pekerjaannya 

     

7 Karyawan ini selalu meminta saran bila ada 

kesulitan dalam pekerjaannya 

     

8 Karyawan ini meminta arahan untuk 

pekerjaan yang belum di pahami atau baru 

melakukan pekerjaan 

     

   STS TS N S SS 
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9 Karyawan ini selalu melakukan perbaikan 

atas kesalahan yang pernah dilakukan 

     

10 Karyawan ini hadir secara teratur di tempat 

kerja sesuai dengan peraturan perusahaan 

     

11 Karyawan ini tidak pernah berbohong dan 

dapat dipercaya 

     

12 karyawan ini selalu menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu 

     

13 Karyawan ini selalu melakukan 

pekerjaannya sesuai prosedur dari 

perusahaan 

     

14 Karyawan ini tidak pernah melakukan 

pemborosan yang berdampak pada kerugian 

perusahaan 

     

15 Karyawan ini memelihara fasilitas kerja 

dengan baik sehingga pekerjaannya lancar 

     

 

 
 




