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Pada halaman berikut ini terdapat tiga skala, yaitu skala I, skala II, dan skala 
III. Pada masing-masing skala berisi beberapa pernyataan dan dimohon kesediaan 
anda untuk mengisi skala yang ada di bawah ini. Sebelum menjawab ada beberapa hal 
yang perlu anda perhatikan, yaitu: 

1 Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, anda diminta untuk 
menjawab secara jujur sesuai dengan keadaan diri anda dan bukan berdasarkan 
atas apa yang anda anggap baik. 

2 Perlu anda ketahui bahwa hasil jawaban anda akan kami rahasiakan dan tidak 
berpengaruh pada penilaian perusahaan terhadap anda. 

3 Jika telah selesai, periksalah kembali jawaban anda, pastikan semua 
pernyataan telah terjawab. 

Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membantu penelitian ini dan 
kami berdoa untuk kesuksesan anda semua dalam bekerja. 

 
 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 



Beri tanda silang (X) : 

SS  :  Apabila Bapak / Ibu merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan yang ada 

S  :  Apabila Bapak / Ibu merasa Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

KS  :  Apabila Bapak / Ibu merasa Kurang Sesuai dengan pernyataan yang ada. 

STS  :  Apabila Bapak / Ibu merasa Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan yang ada 

 

SKALA I 

No  Pernyataan  SS S KS STS

1. Saya ingin tidak masuk kerja. SS S KS STS

2. 
Adanya pertentangan di dalam kantor tidak menghalangi 
saya untuk mengobrol dengan orang lain. 

SS S KS STS

3. Saya merasa mudah sakit jika ada masalah di kantor. SS S KS STS

4. 
Saya mampu bekerja dengan optimal meskipun banyak 
permasalahan di kantor. 

SS S KS STS

5. Saya ingin memukul orang yang menghina saya di rapat. SS S KS STS

6. 
Saya datang lebih awal dari jam yang telah ditetapkan oleh 
kantor. 

SS S KS STS

7. Jika di kantor, saya lebih suka menyendiri. SS S KS STS

8. 
Saya merasa bahwa permasalahan kerja yang saya hadapi 
tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatan saya. 

SS S KS STS

9. 
Banyaknya masalah di tempat kerja, membuat konsentrasi 
saya saat bekerja menjadi berkurang. 

SS S KS STS

10. 
Meskipun saya kesal dengan teman, saya tetap bisa 
mengendalikan diri untuk tidak marah. 

SS S KS STS

11. 
Apabila saya disuruh oleh atasan keluar kota untuk tugas 
kantor, saya mendadak sakit perut. 

SS S KS STS

12. 
Jika saya memiliki masalah dengan orang tertentu di dalam 
kantor, hal ini tidak mempengaruhi hubungan saya dengan 
orang lain yang tidak bermasalah dengan saya. 

SS S KS STS

13. 
Jika akan menghadiri rapat yang juga dihadiri oleh orang 
yang lagi ada masalah dengan saya, saya merasa perut sakit. 

SS S KS STS

14. 
Saya berangkat kerja dengan semangat tinggi, meskipun lagi 
ada masalah dengan rekan kerja. 

SS S KS STS

15. 
Jika atas saya tidak menghargai pekerjaan saya, saya ingin 
menghancurkan hasil kerja saya dihadapannya 

SS S KS STS



No  Pernyataan  SS S KS STS

16. Saya datang tepat waktu untuk menghadiri rapat di kantor SS S KS STS

17. 
Jika di kantor, saya membatasi perbicaraan saya dengan 
rekan-rekan kerja. 

SS S KS STS

18. Saya tidak cemas dengaan adanya permasalahan di kantor. SS S KS STS

19. 
Saya merasa kurang semangat untuk datang ke kantor, jika 
ada permasalahan di kantor. 

SS S KS STS

20. 
Meskipun saya marah, saya tetap mengendalikan perkataan 
saya. 

SS S KS STS

21. 
Jika saya ada masalah dengan rekan kerja, saya akan pura-
pura sakit sehingga tidak perlu menghadiri rapat. 

SS S KS STS

22. 
Saya akan tetap menghadiri jamuan yang ada di kantor, 
meskipun ada orang yang bertentangan dengan saya. 

SS S KS STS

23. 
Kepala saya pening, jika akan bertemu dengan rekan kerja 
yang punya masalah dengan saya. 

SS S KS STS

24. 
Saya menikmati bekerja sama dengan teman-teman di sini, 
meskipun saat ini di kantor ada konflik. 

SS S KS STS

25. 
Terhadap teman yang telah merusak rencana kerja saya, 
maka saya akan memberikan balasan berupa pengrusakan 
terhadap peralatan kerjanya. 

SS S KS STS

26. Saya tidak pernah membolos kerja. SS S KS STS
27. Saya bersikap hati-hati jika berhadapan dengan atasan. SS S KS STS

28. 
Badan saya tetap fit meskipun banyak menghadapi 
pertentangan di kantor. 

SS S KS STS

29. 
Saya merasa kurang puas dengan pekerjaan saya, karena 
banyaknya masalah yang harus saya hadapi. 

SS S KS STS

30. 
Jika saya tersinggung, saya memilih menghindar daripada 
melukai. 

SS S KS STS

31. 
Alasan sebenarnya saya tidak masuk kerja lebih banyak 
disebabkan karena adanya konflik di tempat kerja 
dibandingkan dengan alasan lainnya. 

SS S KS STS

32. 
Jika ada masalah di kantor, saya lebih suka mendiskusikan 
dengan orang lain daripada menyelesaikan sendiri. 

SS S KS STS

33. Jika ada masalah di kantor, saya tidak bisa tidur. SS S KS STS
34. Saya merasa pekerjaan saya menjadi tidak menarik lagi. SS S KS STS

 



No  Pernyataan  SS S KS STS

35. 
Saya ingin menghardik orang yang telah mempermalukan 
saya. 

SS S KS STS

36. 
Adanya permusuhan dengan teman sekantor, tidak membuat 
saya mangkir dari kerja. 

SS S KS STS

37. 
Jika di kantor, saya membatasi pergaulan saya dengan 
orang-orang tertentu saja. 

SS S KS STS

38. 
Jika saya sakit, hal itu lebih disebabkan adanya gangguan 
fisik bukan karena konflik 

SS S KS STS

39. 
Saya merasa jengkel dengan lingkungan kerja saya, karena 
teman-teman di kantor banyak tuntutan. 

SS S KS STS

40. 
Saya lebih memilih menghindari suatu permasalahan 
dengan teman, daripada berkelahi dengan teman. 

SS S KS STS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA II 

 
No  Pernyataan  SS S KS STS

1. 
Saya mampu membuat keputusan yang tepat untuk diri saya 
sendiri. 

SS S KS STS

2. 
Saya pandai membagi waktu antara kerja dengan kegiatan 
lain. 

SS S KS STS

3. Saya sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. SS S KS STS

4. 
Saya tidak berani bertanggungjawab terhadap hasil 
pekerjaan saya. 

SS S KS STS

5. 
Saya tidak yakin dengan kemampuan yang saya miliki dapat 
berguna dalam pekerjaan. 

SS S KS STS

6. 
Saya mampu bertanggung jawab terhadap apa yang saya 
lakukan. 

SS S KS STS

7. Saya tidak peduli dengan penampilan saya. SS S KS STS

8. 
Saya ingin memiliki keterampilan yang berkaitan dengan 
karir saya. 

SS S KS STS

9. 
Saya tidak mudah bergaul sehingga sedikit teman yang 
mengenal saya. 

SS S KS STS

10. Saya ingin punya kehidupan yang lebih baik di masa depan. SS S KS STS

11. 
Saya tidak suka jika ada orang lain yang lebih baik dari 
saya. 

SS S KS STS

12. Saya berharap menjadi orang yang berhasil. SS S KS STS

13. 
Apabila atasan saya menegur saya, karena masalah seragam 
yang saya pakai salah, saya akan memberikan alasan yang 
tepat. 

SS S KS STS

14. 
Saya akan bersaing dengan cara apapun, demi cita-cita yang 
saya impikan. 

SS S KS STS

15. 
Saya merasa bahwa atasan saya memperlakukan saya sama 
dengan teman yang lain. 

SS S KS STS

16. 
Saya merasa bahwa kualitas pekerjaan yang saya kerjakan 
sama hasilnya dengan pekerjaan yang dikerjakan teman 
saya. 

SS S KS STS

17. 
Saya akan segera minta maaf kalau terjadi kesalahpahaman 
dengan teman saya. 

SS S KS STS

18. Saya akan berbenah diri apabila ada orang yang menegur SS S KS STS



saya terlebih dahulu. 

19. 
Saya tidak akan sesumbar apabila atasan memuji hasil kerja 
saya. 

SS S KS STS

20. 
Saya tidak akan meminta maaf terlebih dahulu jika terjadi 
pertengkaran dengan teman di kantor. 

SS S KS STS

21. 
Saya merasa tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan yang 
sangat sulit, sehingga saya limpahkan ke orang lain. 

SS S KS STS

22. 
Jika atasan merasa tidak puas dengan hasil kerja saya, saya 
segera mengkoreksinya kembali dan memperbaikinya. 

SS S KS STS

23. 
Saya berharap atasan saya selalu merasa puas dengan hasil 
kerja. 

SS S KS STS

24. 
Saya merasa tersinggung dengan kritikan-kritikan yang 
dilontarkan dari orang lain untuk saya. 

SS S KS STS

25. 
Saya merasa puas dengan pekerjaan saya karena saya dapat 
menyelesaikannya lebih cepat dari orang lain. 

SS S KS STS

26. Saya merasa senang apabila mendapat tantangan baru. SS S KS STS

27. 
Apabila atasan saya memanggil saya untuk menghadap, 
saya merasa takut dan kurang percaya diri. 

SS S KS STS

28. 
Saya menginginkan atasan saya bertindak adil dengan 
semua karyawan tanpa ada perbedaan rasa. 

SS S KS STS

29. 
Apabila saya melakukan kesalahan dalam bekerja saya 
minta maaf pada atasan dan berjanji akan lebih teliti dan 
hati-hati dalam berkerja. 

SS S KS STS

30. 
Saya berusaha membuat atasan saya percaya dengan saya, 
meskipun saya belum melakukan apa yang diinginkan 
atasan. 

SS S KS STS

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



SKALA III 

 
No  Pernyataan  SS S KS STS

1. Manajer mampu menentukan tujuan yang jelas untuk 
organisasi. 

SS S KS STS

2. Manajer pelit dalam memberikan pujian kepada 
bawahannya yang telah bekerja dengan tepat waktu. 

SS S KS STS

3. Dalam situasi yang sulit, manajer mampu mendorong 
bawahannya untuk tetap bersemangat. 

SS S KS STS

4. Dalam bergaul dengan bawahannya, manajer bersikap 
sangat formal. 

SS S KS STS

5. Manajer kurang memberikan solusi untuk penyelesaian 
masalah dalam pekerjaan. 

SS S KS STS

6. Manajer memperhatikan secara pribadi dalam 
mempromosikan anak buah. 

SS S KS STS

7. Penilaian manajer mengenai sumber daya yang ada tidak 
jelas. 

SS S KS STS

8. Manajer berkonsultasi dengan bawahannya. SS S KS STS
9. Saat karyawan menghadapi kesulitan kerja, manajer kurang 

mampu mengatasi. 
SS S KS STS

10. Manajer memberikan pengarahan kepada bawahannya. SS S KS STS
11. Manajer mampu menyampaikan dengan jelas arah tujuan 

yang diinginkan kepada bawahannya. 
SS S KS STS

12. Manajer kurang menghargai hasil pekejaan bawahannya. SS S KS STS
13. Manajer mampu menciptakan hubungan yang harmonis di 

dalam lingkungan kerja. 
SS S KS STS

14. Manajer membatasi gerak bawahannya. SS S KS STS
15. Manajer kurang jelas dalam memberikan pengarahan SS S KS STS
16. Manajer dengan senang hati membimbing dan mengarahkan 

anak buahnya. 
SS S KS STS

17. Manajer tidak antusias dengan cita-cita organisasi. SS S KS STS
18. Manajer membiarkan bawahannya menyelesaikan masalah 

secara bersama. 
SS S KS STS

19. Manajer kurang mampu membentuk tim yang solid. SS S KS STS
20. Apabila terjadi kesalahan dalam kerja, manajer akan 

memberitahu. 
SS S KS STS



21. Manajer memiliki cita-cita yang jelas untuk organisasi. SS S KS STS
22. Manajer tidak senang jika bawahannya memiliki minat 

belajar yang tinggi. 
SS S KS STS

23. Saat terjadi benturan di organisasi, manajer mampu 
mengeratkan kembali pihak-pihak yang berbenturan dengan 
baik. 

SS S KS STS

24. Manajer bersikap subyektif terhadap bawahannya. SS S KS STS
25. Bawahan kurang memahami perintah dari manajernya. SS S KS STS
26. Manajer bersikap membimbing kepada bawahannya. SS S KS STS
27. Sikap dan perilaku manajer kurang menginspirasi bawahan. SS S KS STS
28. Manajer bergaul secara bebas dengan bawahannya. SS S KS STS
29. Manajer kurang beradaptasi dengan bawahannya.  SS S KS STS
30. Manajer akan memberikan pengarahan yang jelas kepada 

bawahannya untuk pencapaian hasil yang maksimal 
SS S KS STS

31. Manajer mampu secara efektif berbagi dan 
mengkomunikasikan cita-citanya dengan anak buah. 

SS S KS STS

32. Manajer kurang peduli dengan permasalahan yang dihadapi 
bawahannya. 

SS S KS STS

33. Manajer mampu menciptakan kerjasama yang efektif antar 
bawahannya. 

SS S KS STS

34. Dalam pelaksanaannya tugas kelompok, manajer mengatur 
dengan siapa bawahannya bekerjasama. 

SS S KS STS

35. Manajer memberikan tugas kepada bawahannya yang tidak 
sesuai dengan kemampuan masing-masing bawahannya. 

SS S KS STS

36. Manajer memberikan bantuan kepada bawahan yang 
memerlukannya. 

SS S KS STS

37. Manajer tidak yakin dengan usahanya dalam mewujudkan 
cita-cita organisasi. 

SS S KS STS

38. Manajer membuat bawahannya merasa bebas meskipun 
bawahannya tidak sependapat dengan manajer. 

SS S KS STS

39. Manajer kurang memahami karakteristik bawahannya 
sehingga konflik antar personal sering terjadi. 

SS S KS STS

40. Dalam situasi yang gawat, manajer mampu memberikan 
pengarahan yang tegas. 

SS S KS STS

Terima kasih 
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