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A. IDENTITAS 
 
 
 

NAMA                  : 
MASA KERJA     : 
SHIFT KERJA     : 
 

Petunjuk Pengisian 
 

Berikut ini terdapat beberapa pernyataan, bapak/ibu/saudara/I dimohon 
untuk mengisi semua nomor pernyataan tersebut yang dianggap paling sesuai 
dengan keadaan sekarang ini. 

Berilah tanda silang ( X ) pada salah satu pilihan jawaban yang 
tersedia. Adapun arti pilihan jawaban tersebut adalah sebagai berikut: 

SS       ( SANGAT SESUAI ) 
S         ( SESUAI ) 
TS       ( TIDAK SESUAI ) 
STS     ( SANGAT TIDAK SESUAI ) 

Semua jawaban dianggap benar dan tidak ada jawaban yang 
salah. Apabila telah selesai di dalam mengerjakannya mohon untuk 
diperiksa kembali, jangan sampai ada pernyatan yang yang terlewatkan 
atau belum dijawab. Kerahasiaan di dalam mengisi pernyataan ini 
dijamin sepenuhnya oleh peneliti dan sama sekali tidak 
mempengaruhi penilaian perusahaan terhadap 
bapak/ibu/saudara/I karena pernyataan ini untuk kepentingan ilmiah 
saja. 

Akhir kata, peneliti mengucapkan terima kasih atas waktu yang 
telah disediakan oleh bapak/ibu/saudara/I untuk mengisi pernyataan 
ini. 
 
Contoh pengisian  
1. Saya merasa…………..                     SS     S      TS      STS 

 
 
 

“SELAMAT MENGERJAKAN “ 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1. Saya mudah sekali marah ketika melayani 

pelanggan pada saat saya bekerja. 
    

2. Bekerja membuat badan saya terasa sehat.     
3. Saya merasa komunikasi saya dengan teman  

selalu lancar saat bekerja. 
    

4. Kepala saya akan terasa sakit ketika saya sedang 
bekerja. 

    

5. Bekerja membuat saya lebih bisa berkomunikasi 
dengan lancar pada teman. 

    

6. Saya selalu sabar melayani pelanggan ketika 
saya bekerja 

    

7. Saya tidak pernah mengalami vertigo bila 
sedang bekerja  

    

8. bekerja membuat saya menjadi pelupa meskipun 
akan  hal-hal yang baru saja saya dengar. 

    

9. Saya selalu bisa percaya kepada teman dalam 
bekerja 

    

10. Saya akan mudah bertengkar dengan pelanggan 
saat bekerja. 

    

11. Bila menghadapi suatu masalah saya akan lebih 
mudah mengambil keputusan ketika saya 
bekerja. 

    

12. Bekerja membuat saya tidak mengalami otot 
yang tegang disekitar leher. 

    

13. Saya selalu cemas bila meninggalkan keluarga 
untuk bekerja. 

    

14. Bekerja membuat saya tidak mudah merasa 
sakit pada daerah sekitar leher hingga 
punggung. 

    

15. Bekerja membuat saya lebih sabar dalam 
melayani pelanggan.  

    

16. Saya merasa tenang ketika saya harus 
meninggalkan keluarga untuk bekerja. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
17. Masuk kerja membuat saya mudah sekali 

lelah. 
    

18. Ketika saya bekerja, jika terjadi kesalahan 
saya akan mudah menyalahkan teman. 

    

19. Saya tidak merasa mual ketika saya harus 
bangun dari tidur dan pergi berangkat kerja 

    

20. Jika saya mempunyai janji dengan orang 
saya akan menepatinya meskipun saya 
sedang bekerja. 

    

21. Saya sulit untuk berkonsentrasi pada saat 
bekerja . 

    

22. Saya merasa mual jika harus bangun dari 
dan berangkat bekerja. 

    

23. Saya tidak mudah menyalahkan teman atas 
kesalahan yang terjadi pada saat saya 
bekerja 

    

24. Saya selalu mudah tersinggung dengan 
perkataan teman ketika saya bekerja. 

    

25. Bekerja membuat tekanan darah saya 
meningkat. 

    

26. Saya selalu curiga dengan teman apabila 
ada kesalahan pada saat  bekerja 

    

27. Saya selalu bisa berkonsentrasi dalam 
bekerja. 

    

28. Bekerja membuat saya mudah mengalami 
sakit kepala. 

    

29. Saya akan mudah membatalkan janji ketika 
saya bekerja.  

    

30. Saya tidak merasa cemas jika harus 
meninggalkan keluarga dan bekerja 
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