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Usia :.......................................... 

Lama bekerja di instansi ini :......................................... 

 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Nama Saudara tidak perlu ditulis, jawaban Saudara kami jamin kerahasiaannya. 

2. Saudara kami minta memberikan pendapat mengenai pernyataan-pernyataan yang telah 

dibuat dan mohon untuk dijawab semuanya. 

3. Pada setiap pernyataan pada lembar A dan B kami sediakan 4 ( empat ) pilihan 

jawaban dan Saudara harus memilih salah satu dengan memberikan tanda (  ) pada 

tempat yang telah disediakan. Usahakan untuk tidak terpengaruh pada pendapat orang 

lain. Pilihan-pilihan tersebut adalah : 

SS : Bila Saudara Sangat Setuju dengan pernyataan yang disampaikan. 

S : Bila Saudara Setuju dengan pernyataan yang disampaikan. 

TS : Bila Saudara Tidak Setuju dengan pernyataan yang disampaikan 

STS : Bila Saudara Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang disampaikan. 

4. Bila ada kesalahan pengisian, Saudara bisa mengganti jawaban dengan cara seperti 

contoh : 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1     

 

Jawaban di atas ternyata salah dan akan diganti, menjadi :  

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1    

 

5. Bila dalam pernyataan tersebut terdapat pernyataan yang belum pernah Saudara alami, 

andaikan saja seolah Saudara pernah mengalaminya karena kejujuran Saudara dalam 

menjawablah yang terpenting.  

6. Semua jawaban yang Saudara berikan adalah BAIK dan BENAR, tidak ada yang salah 

sejauh sesuai dengan pikiran, perasaan dan tindakan Saudara. 

7. Teliti kembali apakah ada pernyataan yang belum diberi jawaban. 

8. Terima kasih atas perhatian serta kerjasamanya, selamat mengerjakan ! 
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A 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya yakin bahwa saya mampu menyelesaikan 

setiap pekerjaan yang saya hadapi. 

    

2. Saya sudah cukup puas dengan prestasi saya saat 

ini. 

    

3. Saya perlu mengikuti pelatihan agar lebih terampil 

dalam bekerja. 

    

4. Saya berusaha menghindari tugas yang diberikan 

oleh atasan. 

    

5. Saya akan mengikuti setiap pelatihan dari instansi 

saya yang diberikan dengan baik agar saya bisa 

memanfaatkan potensi saya untuk mengembangkan 

instansi saya. 

    

6. Saya enggan bekerja keras karena karier di instansi 

saya sulit untuk berkembang. 

    

7. Saya memiliki perencanaan yang matang sebelum 

mengerjakan sesuatu. 

    

8. Saya tidak perlu giat bekerja karena apapun yang 

saya kerjakan, jabatan saya tidak akan naik. 

    

9. Saya bersedia bekerja lembur agar pekerjaan saya 

selesai dengan baik. 

    

10. Sebagai pegawai saya hanya menjalankan tugas dari 

atasan, mengenai hasil adalah tanggung jawab 

instansi saya. 

    

11. Saya bekerja sekuat tenaga untuk mencapai hasil 

yang terbaik. 

    

12. Saya merasa tidak perlu mendapatkan penilaian dari 

atasan karena tidak pernah obyektif. 

    

13. Saya tepat waktu dalam bekerja.     

14. Saya menyukai pekerjaan yang ringan dan praktis.     
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS 

15. Saya berusaha bekerja sekuat tenaga agar ide dan 

pemikiran saya dapat memajukan instansi saya. 

    

16. Saya malas datang tepat waktu bila tidak ada tugas 

mendesak. 

    

17. Saya bisa mencapai karier yang saya inginkan 

dengan usaha saya yang terus-menerus. 

    

18. Saya tidak mengharapkan mendapat jabatan penting 

di instansi saya. 
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B 
NO. PERNYATAAN SS S TS STS

1. Dalam pandangan saya seseorang harus 

menyelesaikan pekerjaannya walau tidak ada uang 

lembur sebagai konsekuensi kariernya. 

    

2. Kesempatan untuk naik jabatan dapat ditempuh 

dengan mendekati atasan sehingga saya tidak perlu 

rajin dalam bekerja. 

    

3. Menurut saya, untuk dapat mengembangkan karier 

kita harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam 

bekerja. 

    

4. Saya pikir setiap pegawai pasti ingin naik jabatan ke 

posisi tertinggi di tempat kerjanya. 

    

5. Kedudukan saya di tempat kerja tidak sesuai dengan 

tingkat pendidikan yang saya miliki. 

    

6. Wewenang serta kedudukan saya saat ini dapat saya 

pakai untuk mengembangkan instansi saya dan 

membina anak buah saya. 

    

7. Wewenangan dan kekuasaan merupakan ciri 

pemberian karier yang lebih tinggi. 

    

8. Saya akan memanfaatkan wewenang yang saya 

dapatkan untuk mendapatkan penghormatan dari 

orang lain karena rekan-rekan saya juga demikian. 

    

9. Dengan wewenang saya saat ini saya dapat mengikuti 

program pengembangan karier serta menambah 

pengalaman saya. 

    

10. Sistem gaji di instansi saya sudah sesuai dengan 

pekerjaan yang saya lakukan. 

    

11. Gaji yang saya terima dari instansi saya selama ini 

membuat saya malas untuk bekerja. 
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS

12. Saya perlu meningkatkan prestasi karena fasilitas 

yang saya terima juga akan jauh lebih baik. 

    

13. Semakin tinggi karier semakin ringan pekerjaannya 

karena akan dibantu oleh bawahannya. 

    

14. Saya berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan proporsi saya agar hasil yang dicapai optimal.

    

15. Saya akan berdalih dengan berbagai alasan agar tidak 

mendapat sanksi dari instansi saya. 

    

16. Saya pikir sebaiknya sebuah jabatan diduduki secara 

bergilir tanpa harus melihat kemampuan masing-

masing. 

    

17. Status jabatan yang diberikan instansi saya dapat 

menimbulkan kepercayaan diri untuk lebih 

berprestasi. 

    

18. Saya tidak bisa merelakan promosi jabatan saya 

diambil oleh rekan kerja walaupun dia lebih mampu. 

    

19. Peningkatan karier hanya diberikan instansi saya 

apabila orang tersebut pandai menempatkan diri serta 

mengambil apapun kesempatan yang ada. 

    

20. Kewenangan yang didapat seseorang merupakan 

hasil pengalaman serta pengabdiannya selama ia 

bekerja. 

    

21. Atasan saya jarang memberikan wewenang dalam 

menyelesaikan masalah yang seharusnya. 

    

22. Saya pikir tidak ada artinya saya bekerja kalau gaji 

tidak bertambah. 

    

23. Tersedianya fasilitas dan tunjangan dari instansi saya 

membuat saya mencurahkan semua tenaga dalam 

bekerja. 

    

24. Pelatihan kerja yang harus saya ikuti ternyata tidak 

menambah penghasilan saya. 
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS

25. Saya melihat bahwa semakin tinggi karier seseorang 

tentunya semakin tinggi pula resiko serta 

kompleksitas pekerjaannya. 

    

26. Saya sering meminta bantuan orang lain dalam 

bekerja meski sebenarnya saya bisa melakukannya 

sendiri. 

    

27. Saya terbuka terhadap saran serta teguran dari atasan 

saat saya melakukan kesalahan. 

    

28. Dengan berusaha semaksimal mungkin dan menjaga 

hubungan harmonis antar pegawai, seseorang bisa 

dengan mudah menduduki suatu jabatan tertentu. 

    

29. Instansi saya tidak pernah memberikan kepercayaan 

kepada saya untuk menduduki posisi yang lebih 

tinggi sehingga saya agak malas dalam bekerja. 

    

30. Saya akan tetap bekerja dengan baik meskipun saya 

tidak mendapatkan penawaran kenaikan jabatan. 

    

31. Menurut saya, semakin tinggi wewenang seseorang 

maka semakin tinggi wewenangnya untuk 

mengambil keputusan sendiri. 

    

32. Sistem pembagian tugas di instansi saya menghambat 

peningkatan keahlian saya dalam bekerja karena 

seharusnya saya lebih bisa berprestasi. 

    

33. Kekuasaan serta wewenang yang saya dapat di kantor 

memacu saya untuk terus berkarier. 

    

34. Saya yakin jika saya bekerja lebih giat maka secara 

otomatis saya akan mendapatkan peningkatan gaji. 

    

35. Balas jasa instansi saya kurang sesuai dengan kerja 

keras saya sehingga saya kurang optimal. 

    

36. Saya bekerja lebih giat lagi agar gaji saya ikut naik.     

37. Promosi jabatan sulit didapat di instansi saya meski 

tanggung jawab sudah saya jalankan sebaik mungkin.
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NO. PERNYATAAN SS S TS STS

38. Saya akan terus menimba ilmu sambil bekerja agar 

lebih dapat menguasai pekerjaan yang ditugaskan 

pada saya. 

    

39. Saya menghindari bertemu atasan saat tugas saya 

belum terselesaikan. 

    

40. Walau saya sudah bekerja dengan maksimal belum 

tentu saya dapat menduduki jabatan yang saya 

inginkan. 

    

41. Usaha untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi 

bisa saya dapatkan mengingat pengalaman saya yang 

sudah cukup banyak selama ini. 

    

42. Saya malas bekerja karena tidak memiliki kedudukan 

yang strategis di instansi saya. 

    

43. Saya menilai bahwa wewenang yang diberikan 

kepada saya hanya akan membuat saya serba salah 

dalam bertindak. 

    

44. Wewenang yang lebih tinggi memudahkan saya 

untuk bekerja sama dengan siapapun dalam struktur 

di instansi saya. 

    

45. Atasan saya mencampuri wewenang pekerjaan saya.     

46. Menurut saya, bonus yang diberikan instansi saya 

kepada pegawai yang berprestasi tidak berarti sama 

sekali. 

    

47. Menurut penilaian saya, fasilitas dan tunjangan dari 

instansi saya yang sebanding dengan prestasi yang 

dihasilkan dapat memacu para pegawai untuk terus 

berprestasi. 

    

48. Bagi saya dengan mendapatkan tunjangan dari 

instansi saya bukan berarti saya harus bekerja lebih 

giat lagi. 
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