Perpustakaan Unika

KUESIONER
ANALISIS TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KEPERCAYAAN DALAM EVALUASI KINERJA INDIVIDUAL

Data Responden
Mohon Kesedian Bapak/Ibu /Saudara untuk mengisi daftar pertanyaan berikut ini :
Nama

:

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Perempuan

Pekerjaan

: Dosen

Mahasiswa/i

Umur

: …….. Th

Institusi /Universitas :

Daftar Pernyataan
Keterangan

1

Sangat Tidak Setuju

2

Tidak Setuju

3

Agak tidak Setuju

4

Netral

5

Agak Setuju

6

Setuju

7

Sangat Setuju
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TEKNOLOGI INFORMASI [ Haag & Cummings ( 1998 ) ( dalam Salman Jumaili,
2005 ) ]
Untuk pertanyaan dibawah ini, Saudara diminta untuk menyatakan pendapat tentang
seberapa jauh penggunaan komputer yang ada di institusi atau yang Saudara gunakan
sehari-hari.Dengan memberi tanda ( V ) pada alternatif jawaban yang disediakan yang
menurut Saudara paling mendekati.
Keterangan :
1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju
No
1.

Sangat setuju

Item Pertanyaan

STS

Ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan
menjadi andalan saudara sehingga teknologi
komputer

diharapkan

dapat

memenuhi

kebutuhan

2.

Saudara mudah mengetahui / menemukan
informasi yang dibutuhkan mengenai halhal tertentu

3.

Teknologi Informasi yang baru lebih mudah
mendefinisikan informasi yang Saudara
butuhkan

4.

Saudara

mudah

menemukan

informasi

terbaru yang menyangkut persoalan tertentu

5.

Pemanfaatan komputer dapat memenuhi
kebutuhan saudara dalam menyelesaikan
tugas tepat pada waktunya

6.

Penggunaan teknologi komputer dalam
tugas malah menyulitkan saudara dalam
menyelesaikan tugas tepat waktu

7.

Teknologi komputer yang Saudara gunakan
dapat membantu Saudara dalam melakukan
komunikasi informasi ke orang lain atau
lokasi lain

7

TS

ATS

N

AS

S

SS
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8.

Saudara mampu menyelesaikan tugas
dengan lebih baik setelah memakai
teknologi komputer dibanding sebelumnya

9.

Saudara

pernah

pelatihan/kursus

dalam

mendapatkan
mengoperasikan

komputer

10

Teknologi komputer yang mendukung tugas
saudara mudah penggunaannya

11

Pemahaman saudara dalam menggunakan
teknologi komputer masih rendah

12.

Komputer yang disediakan pihak institusi
selalu siap &tersedia saat dibutuhkan

13

Komputer yang saudara gunakan sering
mengalami

kemacetan

yang

tidak

diharapkan sehingga tugas saudara menjadi
sulit untuk diselesaikan

14

Teknologi komputer yang anda gunakan
sudah ketinggalan zaman
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KINERJA INDIVIDUAL [ Drs.Theodorus Sudimin,MS, ( 2006 )]
Berikut ini adalah pertanyaan untuk mengukur kinerja Individu Anda.
Mohon diberi tanda ( V ) untuk jawaban yang anda anggap paling sesuai atau alternatif
jawaban yang menurut saudara paling mendekati.

Keterangan :

1

2

3

4

5

6

Sangat tidak setuju

Sangat setuju

KINERJA INDIVIDU DOSEN

( Hanya Diisi Oleh Dosen Akuntansi )

No
Item Pertanyaan
15 Saudara menghasilkan karya ilmiah dan
makalah, Sekurang-kurangnya 1 judul
dalam (Satu) semester
16. Saudara selalu meng up-date pengetahuan
/ ilmu Saudara tentang materi perkuliahan
yang Saudara ampu.
17.

Sekurang-kurangya
semester

dalam

1

(satu)

satu kali Saudara melakukan

tugas pengabdian pada

masyarakat

seperti menatar dan memberi pelatihan
18.

Saudara selalu tepat waktu dalam pemberian
nilai ahkir pada mahasiswa sesuai dengan
yang ditentukan oleh pihak universitas /
fakultas / jurusan

19.

7

Saudara setiap tahun melakukan penelitian
minimal 1 buah topik atau judul

STS

TS

ATS

N

AS

S

SS
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KINERJA MAHASISWA [ Drs.Theodorus Sudimin,MS, ( 2006 )] (Hanya Diisi Oleh
Mahasiswa )

No
Item Pertanyaan
20. Saudara tepat waktu dan menyelesaikan
setiap tugas-tugas yang diberikan oleh
dosen
21.

Saudara tepat waktu dalam menghadiri
setiap perkuliahan yang diadakan.

22. Saudara rutin mengikuti asistensi yang
diadakan oleh pihak kampus
23. Saudara

selalu

meng

up-date

pengetahuan / ilmu Saudara tentang
bidang yang Saudara geluti.

STS

TS

ATS

N

AS

S

SS
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KEPERCAYAAN [ Gerck ( 2003 ) ( dalam Salman Jumaili, 2005 )]
Berikut ini adalah pertanyaan untuk mengukur tingkat kepercayaan Anda terhadap
sebuah tehnologi informasi. Mohon diberi tanda silang ( V ) untuk jawaban yang anda
anggap paling sesuai atau alternatif jawaban yang menurut saudara paling mendekati.
Keterangan :
1

2

3

4

5

Sangat tidak setuju

No
24.

Item Pertanyaan

6

7
Sangat setuju

STS

TS

ATS

N

AS

S

SS

Saudara percaya bahwa teknologi
informasi yang baru akan mempercepat
pekerjaan selesai

25.

Saudara merasa Teknologi informasi
institusi (universitas) harus selalu
diperbaharui

26.

Besarnya dana yang dikeluarkan untuk
teknologi informasi yang baru tidak
menjadi masalah jika out-put dari
teknologi informasi yang baru bisa
meningkatkan kinerja

27.

Saudara percaya kinerja individual
bisa dinilai secara adil dengan
teknologi informasi yang baru

27.

Tingkat kepercayaan Saudara terhadap Teknologi
Informasi yang baru

=

% ( 0 – 100 % )

Responden

( Nama dan Tanda Tangan)

