
 
 
 

 

PETUNJUK CARA PENGERJAAN 

 

ψ Pada lembar berikutnya terdapat dua skala yang berisi daftar 

pernyataan dan tugas saudara memberi tanda silang pada kolom 

yang tersedia dengan memberi tanda silang (X) 

 

ψ Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda 

keliru, maka Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada 

jawaban tersebut dan Anda dapat memilih jawaban lain yang 

sesuai dengan keinginan Anda. 

 

ψ Semua jawaban adalah benar selama diisi sesuai kondisi yang 

sebenarnya yang saudara rasakan. Selain itu, saudara tidak perlu 

merasa khawatir karena pengisian skala ini tidak ada hubungan 

dengan penilaian rumah sakit dan juga hasilnya akan kami 

rahasiakan. 

 

ψ Sebelum mengumpulkan maka periksalah kembali jawaban yang 

saudara kerjakan dan pastikan tidak ada jawaban yang tertinggal. 

 

ψ Atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih 

dan kami berdoa untuk kesuksesan saudara dalam berkarier. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN  
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SKALA I 
Berilah tanda silang (X) 
SS : Jika pernyataan yang ada Sangat Sering anda rasakan 
S : Jika pernyataan yang ada Sering anda rasakan 
J : Jika pernyataan yang ada Jarang anda rasakan 
SJ : Jika pernyataan yang ada Sangat Jarang anda rasakan 
 

No PERNYATAAN SS S J SJ 

1 
Saya banyak mengeluarkan keringat dingin banyak 
pasien yang harus ditangani 

SS S J SJ 

2 
Saya merasa bangga dengan pekerjaan yang saya 
lakukan 

SS S J SJ 

3 
Jika ada masalah di rumah sakit, nafsu makan saya 
berkurang 

SS S J SJ 

4 Tubuh saya tetap bugar meskipun melembur SS S J SJ 

5 
Omelan dari kepala perawat membuat saya mudah 
tersinggung 

SS S J SJ 

6 
Meskipun banyak masalah yang saya hadapi di rumah 
sakit, hal tersebut tidak membuat saya menunda-nunda 
pekerjaan 

SS S J SJ 

7 Nafas saya terasa sesak saat dimarahi oleh atasan SS S J SJ 

8 
Konsentrasi kerja saya tetap baik, meskipun badan saya 
lelah 

SS S J SJ 

9 
Saya mudah mencela kesalahan yang dilakukan rekan 
sekerja 

SS S J SJ 

10 
Meskipun berhadapan dengan berbagai karakter pasien 
yang beda-beda, hal tersebut tidak mempengaruhi 
kesehatan saya 

SS S J SJ 

11 Ejekan rekan sekerja saat bekerja membuat saya marah SS S J SJ 

12 Setiap pagi saya berangkat kerja dengan semangat SS S J SJ 

13 
Saya menjadi lemas saat mendapatkan banyak tugas di 
rumah sakit 

SS S J SJ 

14 
Saat istirahat saya senang mengobrol dengan teman-
teman 

SS S J SJ 
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No PERNYATAAN SS S J SJ 

15 Saya mudah bertengkar dengan perawat lain SS S J SJ 

16 
Selama bekerja di rumah sakit Telogorejo saya tidak 
memiliki keluhan fisik yang berarti 

SS S J SJ 

17 Saya merasa bosan dengan pekerjaan saya SS S J SJ 

18 Lingkungan kerja saya nyaman SS S J SJ 

 
 

SKALA II 
Berilah tanda silang (X) 
SS : Jika pernyataan yang ada Sangat Sesuai dengan yang anda rasakan 
S : Jika pernyataan yang ada Sesuai dengan yang anda rasakan 
TS : Jika pernyataan yang ada Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan 
STS : Jika pernyataan yang ada Sangat Tidak Sesuai dengan yang anda rasakan 
 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya merasa senang mendengar cerita lucu SS S TS STS 

2 
Saya akan balas mencaci terhadap rekan kerja yang 
menghina saya 

SS S TS STS 

3 
Saya mendengarkan sungguh-sungguh cerita pasien 
saya 

SS S TS STS 

4 Saya membatasi pergaulan saya di rumah sakit SS S TS STS 

5 
Meskipun mendapat teguran dari atasan saya tetap 
bekerja dengan semangat 

SS S TS STS 

6 
Saya merasa sebal kalau berhadapan dengan pasien 
yang cerewet 

SS S TS STS 

7 
Saat saya punya waktu luang maka saya akan 
melakukan sharing dengan rekan kerja 

SS S TS STS 

8 Saya bosan mendengar keluh kesah rekan kerja SS S TS STS 

9 Saya merasa sedih karena kena marah dari atasan SS S TS STS 

10 
Jengkel dengan rekan kerja maka saya akan menjelek-
jelekannya di hadapan orang lain 

SS S TS STS 
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No PERNYATAAN SS S TS STS 

11 
Saya membantu pasien untuk menyesuaikan diri di 
rumah sakit 

SS S TS STS 

12 
Saya menyembunyikan barang-barang saya supaya 
tidak dipinjam oleh rekan kerja 

SS S TS STS 

13 
Apabila ada rekan kerja yang mengejek maka saya 
akan mengajaknya berbicaranya baik-baik untuk tidak 
mengulangi 

SS S TS STS 

14 
Saya menjadi jengkel kalau laporan kerja yang sudah 
saya buat masih dianggap salah oleh kepala perawat 

SS S TS STS 

15 
Saya suka mendamaikan rekan kerja yang sedang 
berseteru 

SS S TS STS 

16 
Saya menghindar kalau ada pasien yang sepertinya 
ingin curhat 

SS S TS STS 

17 
Saya merasa kecewa kalau gagal tidak mencapai 
prestasi yang saya harapkan 

SS S TS STS 

18 
Saya menjadi lebih sensitif dari biasanya saat tugas-
tugas di rumah sakit menumpuk 

SS S TS STS 

19 
Saya suka memberikan informasi yang saya miliki jika 
ada rekan kerja yang mengalami kesulitan 

SS S TS STS 

20 
Saya mengalami kesulitan dalam menjalin relasi 
dengan orang lain 

SS S TS STS 

21 Saya tidak berlarut-larut dalam perasaan sedih SS S TS STS 

22 
Ketika merawat pasien yang keras kepala saya sering 
menjadi pusing 

SS S TS STS 

23 Saya mudah bekerja sama dengan siapapun SS S TS STS 

24 Saya membantu kalau ada imbalannya SS S TS STS 

 

TERIMA KASIH 
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