
IDENTITAS RESPONDEN 
 

Nama      :                                         ( Boleh tidak diisi ) 

Umur     :                tahun 

Jenis Kelamin    : P / L 

Pendidikan Terakhir   : 

Jabatan di Perusahaan   : 

Departemen/ Bagian/ Fungsi  :  

Lama kerja di perusahaan  :                 tahun 

Lama menjabat posisi yang sekarang :       tahun 

Anggota kelompok : 

≤  Pemasaran 

≤  Keuangan 

≤  Operasional 

≤  HRD 

≤  Jawaban lain ............................................................................................................. 

      ................................................................................................................................... 

      ................................................................................................................................... 

 

Mohon Bapak/ Ibu periksa kembali semua jawaban agar jangan sampai ada 

pertanyaan yang belum terjawab 

 

ATAS KERJASAM A DAN  PARTISIPASI BAPAK/ IBU SAYA 

UCAPKAN  TERIM A KASIH 



Pertanyaan Kelompok A 

Efektivitas Team Work 

( Instrumen West, 2002 ) 

Isilah pertanyaan – pertanyaan berikut sesuai menurut respon Bapak/ Ibu/ 

Saudara/i dengan memberi tanda ( ) pada skala yang paling tepat mewakili  

pendapat Anda. 

Keterangan: 

Skor 1   : Sangat Tidak Setuju Sekali 

Skor 2   : Sangat Tidak Setuju  

Skor 3   : Tidak Setuju 

Skor 4   : Ragu – ragu  

Skor 5   : Setuju 

Skor 6   : Sangat Setuju 

Skor 7   : Sangat Setuju Sekali  

Bagian I   Komunikasi dan Inovasi 

NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

1 

Secara umum, kami lebih banyak 

berbagi informasi, daripada 

menahannya sendiri 

       

2 

 

Bimbingan dalam pengembangan ide- 

ide baru telah tersedia 

       

3 Kami semua saling mempengaruhi        

4 
Tim selalu berusaha sekuat tenaga 

untuk berfungsi sebaik mungkin 

       

5 
Kami selalu menjaga kontak satu 

sama lain 

       

6 
Di dalam tim, kami selalu meyediakan 

waktu untuk menemukan ide-ide baru 

       



7 
Setiap orang merasa dipahami dan 

dihargai satu sama lain 

       

8 
Pandangan setiap orang didengar, 

meskipun dari kelompok minoritas 

       

9 
Setiap orang dalam tim tidak pernah 

merasakan ketegangan satu sama lain 

       

10 
Tim selalu bersikap terbuka dan 

responsif terhadap perubahan 

       

11 

Setiap orang bekerja sama 

mengembangkan dan 

mengaplikasikan ide-ide baru 

       

12 

Bagi setiap anggota, menjadi bagian 

dari tim adalah hal terpenting dalam 

bekerja 

       

13 
Kami memiliki sikap kebersamaan 

dalam setiap hal 

       

14 Kami sering kali berinteraksi        

15 
Tim ini lebih baik dari tim manapun 

di bidang ini 

       

16 

Setiap orang selalu memberi 

informasi mengenai hal-hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan 

       

17 

Semua anggota berbagi berbagai 

sumber untuk membantu penerapan 

ide-ide baru 

       

18 
Keharmonisan hubungan diantara 

para anggota selalu terjaga baik 

       

19 Banyak sekali tindakan saling        



memberi dan menerima 

20 
Kami selalu berhubungan satu sama 

lain 

       

21 

Semua orang di tim ini selalu mencari 

cara-cara baru dalam memandang 

berbagai permasalahan 

       

22 
Secara konsisten, tim selalu mencapai 

target tertinggi 

       

23 
Ada upaya nyata untuk berbagi 

informasi dalam tim 

       

24 

Tim ini selalu bergerak maju untuk 

mengembangkan jawaban-jawaban 

baru 

       

25 

Setiap anggota tim memberikan 

dukungan nyata bagi ide-ide baru dan 

penerapannya 

       

26 

Secara formal maupun informal, 

setiap anggota tim sering kali bertemu 

dan bercakap-cakap 

       

 

Keterangan : 

Skor 1      : untuk jawaban Tidak Sama Sekali 

Skor 2 sampai 4     : untuk jawaban Kadang – kadang 

Skor 5 sampai 6    : untuk jawaban Sering 

Skor 7      : untuk jawaban Selalu 

Bagian II   Tujuan – Tujuan  

NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

27 Seberapa jelas Anda mengerti tujuan-        



tujuan tim ? 

28 
Seberapa jauh tujuan-tujuan tersebut 

Anda pikir sesuai ? 

       

29 
Seberapa jauh persetujuan Anda 

terhadap tujuan-tujuan tersebut ? 

       

30 

Seberapa jauh, menurut Anda, 

anggota yang lain setuju dengan 

tujuan tersebut ? 

       

31 

Seberapa jauh, menurut Anda, tujuan-

tujuan tim dimengerti oleh anggota 

tim yang lain ?  

       

32 
Seberapa jauh, menurut Anda tujuan-

tujuan tersebut dapat tercapai ? 

       

33 
Seberapa berhargakah tujuan-tujuan 

tim bagi Anda ? 

       

34 
Seberapakah berhargakah tujuan-

tujuan tim bagi organisasi ? 

       

35 
Seberapakah berhargakah tujuan-

tujuan tim bagi masyarakat luas ? 

       

36 

Seberapa jauh tujuan-tujuan tersebut 

menurut Anda cukup realistis untuk 

dicapai? 

       

37 

Seberapa jauh, menurut Anda, 

anggota lain bertanggung jawab 

terhadap tujuan ini ? 

       

 

Keterangan : 

Skor 1      : untuk jawaban Sangat Sedikit 



Skor 2 sampai 4     : untuk jawaban Sedikit 

Skor 5 sampai 6    : untuk jawaban Cukup 

Skor 7      : untuk jawaban Sangat Banyak 

Bagian III  Gaya Kerja 

NO Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 

38 

Apakah rekan dalam tim memberikan 

ide-ide yang berguna serta bantuan 

praktis, sehingga Anda dapat bekerja 

secara maksimal ?  

       

39 

Apakah para kolega dan Anda saling 

memantau untuk mempertahankan 

standar prestasi yang tinggi ? 

       

40 

Apakah tim siap mempertanyakan hal 

– hal mendasar tentang yang 

dikerjakannya ? 

       

41 

Apakah tim mengkritik kelemahan 

potensial anggotanya, untuk 

mendorong tercapainya hasil terbaik ? 

       

42 

Apakah anggota tim saling 

membangun ide-ide untuk mencapai 

standar prestasi terbaik di antara para 

anggota tim ? 

       

43 

Apakah ada perhatian untuk mencapai 

standar prestasi terbaik di antara para 

anggota tim ? 

       

44 

Apakah tim mempunyai kriteria yang 

jelas sehingga setiap anggota mau 

berusaha mencapai prestasi terbaik ? 

       



Pertanyaan Kelompok B 

Pengukuran Kinerja Manajerial 

( Instrumen Chang dkk, 2001) 

 

Lingkari nomor skala yang paling tepat mewakili pendapat Anda 

1. Menyatakan misi dan tujuan dengan jelas 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Kegiatan  tim                      Kegiatan  tim 

menunjukan kurangnya                                                                                           menunjukan fokus dan 

fokus atau pemahaman                                              pemahaman yang jelas 

terhadap misi dan tujuan  tim                                                                                          terhadap misi dan 

tujuan tim 

2. Bekerja dengan kreatif 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Tim enggan                                         Tim bereksperimen 

bereksperimen                                                                                                             dengan ide baru dan 

dengan ide atau                                                                                                       melakukan pendekatan  

metode baru                                                                                                                              yang kreatif 

3. Fokus pada hasil 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Tim tidak mencapai                                                                                                              Tim mencapai 

sasaran sesuai                                                                                                                        sasaran sesuai 

anggaran, jadwal, atau                                                                                              anggaran, jadwal, dan 

kualitas yang ditentukan                                                                                       kualitas yang ditentukan  

4. Kejelasan peran dan tanggung jawab 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Peran dan tanggung jawab                                                                                Peran dan tanggung jawab 

anggota tim tidak jelas                                                                     anggota tim jelas. Setiap anggota tim 

memahami apa yang diharapkan 

dirinya sebagai anggota tim  

                  



5. Terorganisasi dengan baik 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Struktur, kebijakan, dan                                                                                        Struktur, kebijakan, dan  

prosedur tim tidak                                                                                                    prosedur tim jelas dan 

terorganisasi / teratur                                                                                                 didukung oleh semua 

anggota tim  

6. Memanfaatkan kemampuan individual 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Pengetahuan, keahlian, dan                                                                             Pengetahuan, keahlian, dan 

bakat anggota tim tidak                                                                                                  bakat anggota tim 

dimanfaatkan secara penuh                                                                               digunakan sebaik-baiknya 

7. Memberi dukungan pada pemimpin dan sesama anggota tim 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Peran pemimpin hanya                                                                                                      Peran pemimpin 

dipegang oleh 1 atau 2                                                                                             dipegang bersama dan 

orang anggota. Anggota                                                                                            didukung oleh semua 

yang lain tidak mendukung                                                                                                      anggota tim 

pemimpin tim 

8. Mengembangkan iklim kerja tim 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Anggota tim merasa                                                                                                    Anggota tim bekerja 

lebih baik bekerja                                                                                                bekerja dengan semangat 

sendiri – sendiri                                                                                                     dan tingkat keterlibatan 

yang tinggi. Ada semangat  

kerjasama tim yang kuat 

9. Mengatasi perbedaan pendapat 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Perbedaan pendapat                                                                                                                Anggota tim 

mempengaruhi                                                                                                       menghadapi perbedaan 

produktivitas kerja.                                                                                               pendapat secara terbuka 

dan konstruktif 

 



10. Komunikasi secara terbuka 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Komunikasi sehari – hari                                                                                    Komunikasi sehari – hari 

sangat terbatas dan                                                                                                 sering dilakukan, jujur, 

berhati – hati                                                                                                             terbuka dan langsung 

11. Membuat keputusan yang objektif 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Satu orang memcahkan                                                                                      Tim mengidentifikasi dan 

masalah dan membuat                                                                                     mengatasi masalah mereka, 

keputusan untuk tim                                                                                 dan mengambil keputusan 

     yang efektif melalui  

kata sepakat 

12. Evaluasi terhadap efektivitas tim 

1         2              3                      4                   5                   6                   7 
Tim tidak mengevaluasi                                                                                                Tim mengevaluasi  

efektivitas mereka                                                                                         efektifitas dinamika, metode,  

dan prestasi mereka secara 

berkesinambungan 
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