
SKALA I 
No. Angket : 
 
Petunjuk Pengisian Skala : 

1. Bacalah pernyataaan-pernyataan pada lembar berikut. Kemudian kerjakan 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan keadaan anda 
sebenarnya. 

 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 

 
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap benar. 
 

4. Usahakan agar semua nomor terjawab. 
 

5. Pilihlah salah satu dari kelima jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 
keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternative jawaban yang 
tersedia, yaitu : 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
E : Entah 
TS  : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Contoh : 
 

No. PERNYATAAN SS S E TS STS 
1. Saya akan melaksanakan tugas 

yang diberikan sebatas 
kemampuan saya 

    X 

 
6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 

jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 
Contoh : 
 

No. PERNYATAAN SS S E TS STS 
1. Saya akan melaksanakan tugas 

yang diberikan sebatas 
kemampuan saya 

 X   X 

 
7. Terima kasih atas kesediaannya dalam mengerjakan skala ini. 

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN 
 
 
 
 
 



No Pernyataan SS S E TS STS 
1 Saya yakin perusahaan tempat saya 

bekerja ini akan memberikan yang 
terbaik bagi karyawan-karyawannya 

     

2 Saya akan melaksanakan tugas yang 
diberikan sebatas kemampuan saya 

     

3 Saya akan tetap bekerja di perusahaan 
ini, walaupun saya mendapat tawaran 
yang lebih baik 

     

4 Saya merasa tidak ada ikatan 
emosional yang kuat antara saya 
dengan perusahaan 

     

5 Peraturan-peraturan di tempat saya 
bekerja harus saya patuhi 

     

6 Motivasi saya bekerja di perusahaan 
ini hanya sebagai batu loncatan untuk 
mendapatkan pekerjaan yang lebih 
baik 

     

7 Tujuan saya bekerja sesuai dengan 
tujuan perusahaan tempat saya bekerja 

     

8 Saya merasa rugi bila harus 
melaksanakan tugas di luar tugas saya 

     

9 Saya rela untuk tetap bekerja di 
perusahaan ini dalam jangka waktu 
yang lama 

     

10 Tujuan yang saya inginkan tidak akan 
saya dapatkan bila saya tetap bertahan 
di perusahaan tempat saya bekerja 
sekarang ini 

     

11 Untuk mencapai tujuan organisasi saya 
akan bekerja sekeras mungkin 

     

12 Orang-orang di tempat saya bekerja 
kurang memberi inspirasi untuk 
perkembangan prestasi saya dalam 
perusahaan tersebut 

     

13 Saya percaya perusahaan ini akan terus 
berkembang di masa yang akan datang 

     

14 Saya tidak peduli dengan visi serta 
misi yang ingin dicapai oleh instansi 
tempat saya bekerja 

     

15 Orang-orang di perusahaan tempat 
saya bekerja mempunyai arti penting 
bagi saya 

     

16 Saya merasa dalam mencapai tujuan 
perusahaan kurang berusaha secara 
maksimal 

     



17 Tugas yang diberikan kepada saya, 
merupakan kewajiban yang harus saya 
lakukan 

     

18 Saya kurang begitu dekat dengan 
orang-orang di tempat saya bekerja 
karena saya merasa dapat 
menyelesaikan pekerjaan saya sendiri 

     

19 Saya percaya bila saya terus bekerja di 
perusahaan ini maka kemampuan yang 
saya miliki akan meningkat 

     

20 Masalah-masalah dalam tempat saya 
bekerja bukan merupakan masalah 
saya 

     

21 Ada suatu kebanggaan tersendiri bagi 
saya bisa bekerja di perusahaan ini 

     

22 Saya merasa perusahaan ini kurang 
memperhatikan keinginan dari para 
karyawan 

     

23 Saya merasa bangga karena dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
kepada saya 

     

24 Saya hampir tidak pernah mengetahui 
perkembangan perusahaan tempat saya 
bekerja 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKALA II 
 

No. Angket : 
 
Petunjuk Pengisian Skala : 
 

1. Bacalah pernyataaan-pernyataan pada lembar berikut. Kemudian kerjakan 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan pikiran, keyakinan dan keadaan anda 
sebenarnya. 

 
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban benar. 

 
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa yang 

dianggap benar. 
 

4. Usahakan agar semua nomor terjawab. 
 

5. Pilihlah salah satu dari lima jawaban yang ada dan paling sesuai dengan 
keadaan anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom alternative jawaban yang 
tersedia, yaitu : 

 
SS : Sangat Sesuai 
S : Sesuai 
E : Entah 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
 
Contoh : 

No. PERNYATAAN SS S E TS STS 
1. Rekan-rekan kerja saya kurang 

bersahabat dengan saya 
    X 

 
 

6. Seandainya anda ingin mengubah jawaban, maka berikan tanda ( = ) pada 
jawaban pertama anda, kemudian beri tanda ( X ) pada kolom jawaban yang 
anda inginkan. 
Contoh : 

No. PERNYATAAN SS S E TS STS 
1. Rekan-rekan kerja saya kurang 

bersahabat dengan saya 
 X   X 

 
 

7. Terima kasih atas kesediaannya dalam mengerjakan sakala ini. 
 

 
SELAMAT MENGERJAKAN 

 
 
 



No Pernyataan SS S E TS STS 
1 Penghasialan yang saya dapatkan 

sesuai dengan pekerjaan yang saya 
lakukan 

     

2 Saya merasa bahwa pekerjaan saya 
kurang menyenangkan 

     

3 Pekerjaan saya sekarang ini 
memberikan kesempatan bagi saya 
untuk lebih mengembangkan diri 
saya 

     

4 Pimpinan saya kurang 
memperhatikan kondisi bawahan 
yang dipimpinnya 

     

5 Rekan kerja saya mau membantu 
dalam menyelesaikan tugas saya 
yang sulit 

     

6 Tunjangan yang saya terima kurang 
memuaskan bagi saya 

     

7 Pekerjaan yang saya lakukan 
sekarang sesuai dengan kemampuan 
yang saya miliki 

     

8 Suasana perusahaan tempat saya 
bekerja tampaknya tidak memberikan 
kesempatan bagi saya untuk 
berkembang 

     

9 Atasan saya selalu menghargai setiap 
pekerjaan yang saya lakukan 

     

10 Rekan-rekan kerja saya kurang 
bersahabat dengan saya 

     

11 Saya puas terhadap cara perusahaan 
memberikan gaji kepada 
karyawannya 

     

12 Saya menjadi malas karena tugas 
kantor yang dibebankan pada saya 
kurang memberi tantangan  

     

13 Kesempatan untuk naik jabatan 
terbuka lebar bagi saya 

     

14 Sikap pimpinan yang kurang adil 
terhadap para karyawannya membuat 
saya kecewa 

     

15 Rekan kerja saya sering memberikan 
masukan-masukan yang berguna bagi 
saya 

     

16 Seharusnya saya, memperoleh gaji 
yang lebih baik daripada gaji saya 
sekarang 

     



17 Pekerjaan saya membuat saya lebih 
dihargai oleh orang lain 

     

18 Kenaikan jabatan yang diberiakn 
perusahaan pada karyawan-
karyawannya kurang memuaskan 

     

19 Atasan saya selalu mau 
mendengarkan keluhan bawahannya 

     

20 Rekan kerja saya sering kali kurang 
bisa diajak bekerja sama 

     

21 Saya dapat mencukupi kebutuhan 
hidup dari gaji yang saya peroleh 

     

22 Dalam pekerjaan yang saya lakukan, 
saya kurang dapat mengetahui 
kesempurnaan pekerjaan yang saya 
lakukan 

     

23 Saya puas dengan prosedur yang 
ditetapkan perusahaan mengenai 
promosi jabatan 

     

24 Saya kecewa dengan peraturan yang 
ditetapkan oleh pimpinan, karena 
semakin memberatkan tugas saya 

     

25 Saya menyukai teman-teman kerja 
saya karena mereka penuh perhatian 

     

26 Gaji yang diberikan perusahaan tidak 
memberikan jaminan bagi masa 
depan saya 

     

27 Pekerjaan yang saya lakukan 
memberikan kesempatan bagi saya 
untuk bekerja secara mandiri 

     

28 Sulitnya mendapatkan kenaikan 
jabatan di tempat saya bekerja 
membuat saya putus asa 

     

29 Pimpinan kantor tempat saya bekerja 
bijaksana dalam mengambil setiap 
keputusan 

     

30 Teman-teman di kantor saya saling 
menjatuhkan satu sama lain di 
hadapan atasan 

     

 


	logo: 


