
 

 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

KUESIONER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hal : Permohonan Pengisian Angket Responden 

Kepada Yth 
Bapak / Ibu / Saudara / i Responden 
di  tempat 
 

 
Dengan hormat, 

 

 

Dalam rangka penelitian mengenai “Persepsi Karyawan Administratif 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang terhadap Penilaian KP-O (Dilihat 

dari Aspek Nilai Inti dan Proses Penilaian)” maka kami mohon kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara/i untuk dapat mengisi kuesioner yang kami ajukan. Kami berharap 

Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia mengisinya sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Saudara/i 

rasakan saat ini.  

Untuk diketahui bahwa kuesioner ini hanyalah untuk kepentingan akademis dan 

ilmiah saja. Setiap jawaban akan merupakan bantuan yang tidak ternilai besarnya bagi 

penelitian kami. Hasil dari penelitian ini hanya dipergunakan bagi keperluan penulisan 

ilmiah, oleh karena itu kami sangat mengharap ketelitian, kejujuran dan kesungguhan 

Bapak/Ibu/Saudara/I dalam mengisi kuesioner dimaksud, sehingga hasilnya dapat 

mencerminkan keberadaan yang sebenarnya 

Kami sangat berterima kasih atas kerjasama dan bantuannya. 

 

 

Hormat saya, 

Peneliti 

 

 

(Erma Tri Haksari) 
 

 

 



DATA DIRI RESPONDEN 

 

1. Nama   : …………………………… (boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin  :  Laki-laki   Perempuan 
3. Usia    : .......... 

4. Pendidikan tertinggi :  SD 

   SMP  

   SMA 

   D3 

       Sarjana ( S 1 ) 

    Lainnya :  ………….. 
5. Lama Bekerja   : ........................... 

6. Golongan   : ........................... 

7. Unit    : ......................... 

 

PETUNJUK PENGISIAN JAWABAN 

• Berilah tanda contreng ( √ ) pada jawaban yang Anda anggap paling sesuai 

dengan keadaan dan situasi Anda saat ini. 

• Skor ini berkisar 1 sampai dengan 5, yaitu : 

 Skor 1 berarti Sangat Tidak Setuju (STS) 

 Skor 2 berarti Tidak Setuju (TS) 

 Skor 3 berarti Netral (N) 

 Skor 4 berarti Setuju (S) 

 Skor 5 berarti Sangat Setuju (SS) 

• Silahkan mengisi kolom jawaban sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, 

yaitu persepsi Anda mengenai isi dan proses Penilaian Kesesuaian Pegawai-

Organisasi (KP-O) yang sudah dilaksanakan di Unika Soegijapranata. 



DAFTAR PERTANYAAN 

 

NO NILAI-NILAI INTI 

UNIKA SOEGIJAPRANATA 

JAWABAN 

STS TS N S SS 

1. a. Saya memahami nilai inti Kebenaran dan Kejujuran       

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan  alasan 

jawaban pada nilai Kebenaran dan Kejujuran. 

     

c. Nilai inti kebenaran dan kejujuran sudah sesuai 

dengan budaya Unika Soegijapranata. 

     

2. a. Saya memahami nilai inti Keadilan Sosial.      

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Keadilan Sosial. 

     

c. Nilai inti Keadilan Sosial sudah  sesuai dengan 

budaya Unika Soegijapranata. 

     

3. a. Saya memahami nilai inti Kebebasan dan Tanggung 

Jawab  

     

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada Kebebasan dan Tanggung Jawab 

     

c. Nilai inti Kebebasan dan Tanggung Jawab sudah 

sesuai dengan  budaya Unika Soegijapranata. 

     

4. a. Saya memahami nilai inti Keterbukaan.      
b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Keterbukaan. 

     

c. Nilai inti Keterbukaan sudah  sesuai dengan  budaya 

Unika Soegijapranata. 

     

5. a. Saya memahami nilai inti Persaudaraan       

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Persaudaraan 

     



c. Nilai inti persaudaraan sudah  sesuai dengan  budaya 

Unika Soegijapranata. 

     

6. a. Saya memahami nilai inti Semangat Pelayanan       

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Semangat Pelayanan 

     

c. Nilai inti Semangat Pelayanan sudah  sesuai dengan 

budaya Unika Soegijapranata. 

     

7. a. Saya memahami nilai inti Loyalitas       

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Loyalitas. 

     

c. Nilai inti Loyalitas sudah  sesuai dengan  budaya 

Unika Soegijapranata. 

     

8. a. Saya memahami nilai inti Kemandirian dalam 

kemauan untuk berusaha mengatasi permasalahan 

sendiri sebelum meminta bantuan kepada orang lain 

     

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Kemandirian. 

     

c. Nilai inti Kemandirian sudah  sesuai dengan budaya 

Unika Soegijapranata. 

     

9. a. Saya memahami nilai inti Sadar Lingkungan      

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Sadar Lingkungan. 

     

c. Nilai inti Sadar Lingkungan sudah  sesuai dengan 

budaya Unika Soegijapranata. 

     

10. a. Saya memahami nilai inti Religiositas       

b. Saya mengalami kesulitan dalam memberikan alasan 

jawaban pada nilai Religiositas. 

     

c. Nilai inti Religiositas sudah  sesuai dengan  budaya 

Unika Soegijapranata. 

     



 

 

 

 

 

11. Secara keseluruhan saya memahami nilai-nilai inti 

Unika Soegijapranata 

     

12. Menilai diri sendiri adalah hal yang sulit bagi saya      
13. Menilai rekan sekerja adalah hal yang sulit bagi saya      
14. Skor jawaban 1 – 10 membuat saya merasa sulit dalam 

menilai KP-O 

     

15. Saya menilai KP-O sesuai dengan keadaan yang 

sesungguhnya karena itu adalah kewajiban saya. 

     

16. Saya berharap mendapatkan bonus dalam penilaian KP-

0 

     

17. Saya cenderung memberikan nilai yang tinggi pada diri 

saya. 

     

18. Saya cenderung memberikan nilai yang tinggi pada 

rekan sekerja saya. 

     

19. Saya cenderung memberikan nilai yang standart (rata-

rata) pada rekan sekerja saya. 

     

20. Saya cenderung memberikan nilai yang rendah pada 

rekan sekerja saya. 

     

21. Saya cenderung memberikan nilai yang tinggi pada 

rekan sekerja saya karena merasa kasihan. 

     

22. Saya cenderung memberikan nilai yang tinggi pada 

rekan sekerja saya karena merasa sungkan. 

     

23. Saya cenderung memberikan nilai yang tinggi pada 

rekan sekerja saya karena dia adalah teman saya. 

     

24. Saya berharap orang lain memberikan nilai yang tinggi 

pada diri saya 

     



Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, 

yaitu mengenai program Penilaian Kesesuaian Pegawai-Organisasi (KP-O) 

yang sudah dilaksanakan di UNIKA. 

 

1. Menurut Anda untuk penilaian KP-O selanjutnya, 

a. Apakah perlu ada penilaian KP-O dari atasan langsung?  Alasannya apa? 

b. Apakah perlu ada penilaian KP-O dari rekan sekerja denga cara diundi?  

Alasannya apa? 

c. Apakah perlu ada penilaian KP-O dari mahasiswa?  Alasannya apa? 

d. Apakah perlu ada penilaian KP-O dari karyawan edukatif (dosen) kepada 

anda? dan  apakah anda perlu menilai karyawan edukatif  juga? 

Alasannya apa? 

 

2. Menurut Anda apakah unsur-unsur budaya (10 nilai inti dalam KP-O) sudah 

cukup untuk membangun budaya Unika Soegijapranata? Alasannya apa? 

 

3. Saran apa saja yang ingin Anda sampaikan mengenai program KP-O yang telah 

dilaksanakan? 
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