
                                        SKALA MOTIVASI KERJA 
No. Pernyataan   SS    S   TS STS 
1. Saya bersungguh – sungguh bila bekerja     
2. Seringkali saya merasa pesimis dengan kesuksesan 

karier saya 
    

3. Saya merasa antusias untuk mendapatkan hasil 
kerja yang lebih baik 

    

4. Saya kurang mendukung peraturan yang 
mengutamakan kedisiplinan 

    

5. Saya optimis bisa mencapai masa depan yang 
lebih baik 

    

6. Dalam menyelesaikan tugas, saya malas minta 
petunjuk pada atasan saya 

    

7. Saya jarang terlambat datang ke kantor     
8. Saya tidak yakin akan mencapai  kehidupan yang 

lebih baik di masa yang akan datang 
    

9. Rutinitas pekerjaan yang saya lakukan 
membuahkan hasil yang bermanfaat bagi saya 

    

10. Kadang – kadang saya tidak masuk bekerja tanpa 
alasan yang jelas 

    

11. Saya antusias untuk mengikuti promosi kenaikan 
jabatan diperusahaan 

    

12. Saya tidak senang bila mendapatkan tugas yang 
belum pernah saya kerjakan  

    

13. Saya bersedia bertanggung jawab atas kesalahan 
yang saya lakukan selama bekerja 

    

14. Seringkali saya merasa jenuh untuk meniti karier     
15. Seringkali saya berusaha lebih keras untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik daripada 
sebelumnya 

    

16. Saya malas mengerjakan hal – hal baru dalam 
proses belajar 

    

17. Saya yakin kemampuan yang saya miliki dapat 
berguna bagi masa depan saya 

    

18. Bekerja keras bagi saya adalah hal yang sia – sia 
karena hasilnya akan sama saja 

    

19. Saya tertarik untuk mengerjakan hal – hal baru 
diperusahaan 

    

20. Bagi saya, untuk meraih karier setinggi mungkin 
cenderung banyak rintangannya 

    

21. Saya berusaha menyelesaikan tugas sebaik dan 
secepat mungkin 

    

22. Bila menemui kesulitan, saya malas untuk berpikir     
23. Prioritas utama saya dalam bekerja adalah untuk 

pengembangan karier 
    

24. Adanya kegagalan akan membuat saya malas 
bekerja 

    

25. Saya merasa bahwa rekan kerja saya selalu 
menghargai hasil kerja saya 

    



26. Meskipun saya mengerjakan pekerjaan yang 
diberikan dengan baik tetapi saya tidak yakin 
karier saya akan semakin baik 

    

27. Saya ingin bekerja sebaik mungkin untuk 
mencapai hasil yang terbaik 

    

28. Saya kurang percaya pada kemampuan saya dalam 
melaksanakan tugas yang dibebankan kepada saya 

    

29. Saya harus bekerja semaksimal mungkin agar 
dapat memperoleh jabatan yang lebih tinggi 

    

30. Saya tidak suka orang lain menilai buruk hasil 
kerja saya 
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