
NO PERTANYAAN SS S TS STS

1. 
Saya selalu berjabat tangan dengan sesama anggota 

pada saat pertemuan Toyota Kijang Club Indonesia 

    

2. 

Saya tidak pernah mengikuti rapat anggota yang di 

adakan pada pertemuan Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

3. 

Saya selalu hadir dalam pertemuan Toyota Kijang 

Club Indonesia yang rutin diadakan setiap Jumat 

malam 

    

4. 
Saya tidak pernah menggunakan seragam Toyota 

Kijang Club Indonesia dalam setiap pertemuan 

    

5. 

Saya menggunakan model modifikasi sebagaimana 

yang digunakan oleh teman saya sesama anggota 

Toyota Kijang Club Indonesia 

    

6. 

Saya tidak pernah membicarakan mengenai 

modifikasi mobil pada saat pertemuan Toyota 

Kijang Club Indonesia 

    

7. 

Saya selalu terlibat dengan anggota lain Toyota 

Kijang Club Indonesia untuk melakukan bakti 

sosial 

    

8. 

Saya tidak wajib mengikuti pelantikan untuk 

menjadi anggota resmi Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

9. 

Saya meniru model modifikasi yang dimiliki oleh 

teman saya sesama anggota Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

10. 
Saya tidak pernah menyapa sesama anggota Toyota 

Kijang Club Indonesia jika kami bertemu di jalan 

    

11. 
Saya selalu mengikuti rapat anggota yang di 

adakan pada pertemuan Toyota Kijang Club 

    



Indonesia 

12. 

Saya tidak pernah hadir dalam pertemuan Toyota 

Kijang Club Indonesia yang rutin diadakan setiap 

Jumat malam 

    

13. 
Saya selalu menggunakan seragam Toyota Kijang 

Club Indonesia dalam setiap pertemuan 

    

14. 

Saya tidak menggunakan model modifikasi 

sebagaimana yang digunakan oleh teman saya 

sesama anggota Toyota Kijang Club Indonesia 

    

15. 
Saya selalu menyapa sesama anggota Toyota 

Kijang Club Indonesia jika kami bertemu di jalan 

    

16. 

Saya tidak pernah terlibat dengan anggota lain 

Toyota Kijang Club Indonesia untuk melakukan 

bakti sosial 

    

17. 
Saya wajib mengikuti pelantikan untuk menjadi 

anggota resmi Toyota Kijang Club Indonesia 

    

18. 

Saya tidak pernah meniru model modifikasi yang 

dimiliki oleh teman saya sesama anggota Toyota 

Kijang Club Indonesia 

    

19. 

Saya selalu membicarakan mengenai modifikasi 

mobil pada saat pertemuan Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

20. 

Saya tidak pernah berjabat tangan dengan sesama 

anggota pada saat pertemuan Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

 



NO PERTANYAAN SS S TS STS

1. 
Menurut saya, Toyota Kijang Club Indonesia sudah 

melakukan kegiatan rutin setiap bulan 

    

2. 

Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota 

Kijang Club Indonesia tidak membuat saya 

menjadi lebih akrab dengan teman yang lain 

    

3. 

Saya akan memutuskan untuk mengikuti kegiatan 

rutin Toyota Kijang Club Indonesia daripada 

mengikuti kegiatan lain 

    

4. 

Menurut saya, mengikuti kegiatan organisasi yang 

dilakukan Toyota Kijang Club Indonesia tidak 

dapat menambah pengetahuan dalam bidang 

otomotif 

    

5. 

Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota 

Kijang Club Indonesia dapat membantu saya 

memodifikasi mobil dengan baik 

    

6. 

Saya tidak ikut memberikan saran dalam kegiatan 

bakti sosial yang akan dilakukan Toyota Kijang 

Club Indonesia 

    

7. 

Menurut saya, mengikuti kegiatan organisasi yang 

dilakukan Toyota Kijang Club Indonesia dapat 

meningkatkan kepedulian terhadap sesama 

    

8. 

Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota 

Kijang Club Indonesia tidak membantu saya 

menjadi semakin disiplin 

    

9. 
Saya ikut memikirkan jalan keluar jika terjadi 

konflik dalam Toyota Kijang Club Indonesia 

    

10. 
Menurut saya, Toyota Kijang Club Indonesia 

belum melakukan kegiatan rutin setiap bulan 

    

11. Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota     



Kijang Club Indonesia dapat membantu saya 

memodifikasi mobil dengan baik 

12. 

Saya akan memutuskan untuk tidak mengikuti 

kegiatan rutin Toyota Kijang Club Indonesia 

daripada mengikuti kegiatan lain 

    

13. 

Menurut saya, mengikuti kegiatan organisasi yang 

dilakukan Toyota Kijang Club Indonesia dapat 

menambah pengetahuan dalam bidang otomotif 

    

14. 

Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota 

Kijang Club Indonesia tidak membantu saya 

memodifikasi mobil dengan baik 

    

15. 

Saya ikut memberikan saran dalam kegiatan bakti 

sosial yang akan dilakukan Toyota Kijang Club 

Indonesia 

    

16. 

Menurut saya, mengikuti kegiatan organisasi yang 

dilakukan Toyota Kijang Club Indonesia tidak 

dapat meningkatkan kepedulian terhadap sesama 

    

17. 

Bagi saya, dengan mengikuti kegiatan rutin Toyota 

Kijang Club Indonesia dapat membantu saya 

menjadi semakin disiplin 

    

18. 
Saya tidak ikut memikirkan jalan keluar jika terjadi 

konflik dalam Toyota Kijang Club Indonesia 
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