
PETUNJUK PENGISIAN 

 

1. Bacalah pernyataan-pernyataan secara teliti, kemudian kerjakanlah dengan 

sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan anda sebenarnya. 

2. Pilihlah salah satu jawaban yang ada dengan memberi tanda ( √ ) pada 

jawaban yang menurut anda paling tepat. 

SS : jika pernyataan tersebut Sangat Sering anda lakukan  

S : jika pernyataan tersebut Sering anda lakukan 

J : jika pernyataan tersebut Jarang anda lakukan  

TP : jika pernyataan tersebut Tidak Pernah anda lakukan  

3. Pada setiap pernyataan hanya ada satu jawaban, dan semua jawaban dianggap 

benar apabila mencerminkan keadaan anda sebenarnya. 

4. Jawaban yang anda berikan dijamin kerahasiaannya, oleh karena itu nama 

anda tidak perlu ditulis. 

5. Jika sudah selesai, harap periksa kembali jawaban anda, dan usahakan agar 

tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 

6. Apabila anda ingin mengubah jawaban yang salah dengan jawaban yang 

benar, berilah tanda ( = ) pada jawaban anda sebelumnya. 

Contoh :  √  

 



No Pernyataan SS S J TP

1. Saya tiba di kantor sedikit lebih awal dari jadwal yang telah 

ditentukan. 

    

2. Saya kadang mengabaikan jam kerja yang ditetapkan 

perusahaan. 

    

3. Saya melaksanakan perintah atasan dengan senang hati.     

4. Saya terkadang melanggar peraturan yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

    

5. Kualitas pekerjaan yang saya hasilkan sesuai dengan harapan 

atasan saya. 

    

6. Terkadang saya ijin tidak masuk kerja ketika atasan saya 

tidak ada. 

    

7. Saya mentaati jam kerja perusahaan.     

8. Saya tidak suka pada atasan saya yang suka memberi 

perintah. 

    

9. Saya tidak pernah merokok di lingkungan perusahaan dan 

pada saat jam kerja. 

    

10. Bila jam kerja akan berakhir, saya akan menghentikan 

pekerjaan walaupun belum selesai. 

    

11. Walaupun ada keperluan di pagi hari, saya tetap berusaha 

datang ke kantor tepat waktu. 

    

12. Saya pulang lebih awal jika sedang tidak banyak pekerjaan.     

13. Perintah dari atasan segera saya laksanakan.     

14. Saya pernah membawa pulang peralatan atau inventaris 

kantor tanpa seijin pihak yang bersangkutan. 

    

15. Saya menyelesaikan pekerjaan sebelum waktu yang 

ditargetkan. 

    

16. Saya terlambat datang ke kantor.     

17. Saya istirahat sesuai jam istirahat yang ditentukan 

perusahaan. 

    



18. Saya enggan melaksanakan perintah atasan.     

19. Saya menggunakan fasilitas kantor hanya untuk kepentingan 

pekerjaan. 

    

20. Saya tidak peduli pada kualitas hasil kerja saya, yang penting 

selesai. 

    

21. Saya tidak pernah membolos.     

22. Meskipun jam istirahat telah berakhir, terkadang saya masih 

berada di luar kantor. 

    

23. Saya berusaha sesegera mungkin melaksanakan perintah 

atasan, walaupun saya sedang banyak pekerjaan. 

    

24. Saya menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan 

pribadi. 

    

25. Dalam menyelesaikan pekerjaan, saya semangat untuk 

menghasilkan yang terbaik. 

    

26. Saya meminta bantuan rekan kerja untuk memanipulasi 

presensi ketika saya belum / tidak hadir. 

    

27. Walaupun sedang tidak banyak pekerjaan, saya tetap pulang 

pada jam yang telah ditentukan. 

    

28. Saya menunda untuk melaksanakan perintah atasan.     

29. Saya mematuhi segala peraturan yang berlaku di perusahaan 

ini. 

    

30. Jika pekerjaan sudah selesai, saya lebih suka berbincang-

bincang dengan teman dari pada mengerjakan pekerjaan 

selanjutnya. 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

No Pernyataan SS S TS STS

1. Saya senang karena di perusahaan ini sering 

diadakan peletihan-pelatihan yang dapat 

meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para 

karyawan. 

    

2. Kurang adanya perhatian pimpinan selama ini 

membuat semangat kerja karyawan tidak maksimal. 

    

3. Saya merasa nyaman berada di ruang kerja saya.     

4. Saya kurang puas dengan gaji yang saya peroleh saat 

ini karena tidak sesuai dengan prestasi yang telah 

saya berikan pada perusahaan. 

    

5. Saya enggan mengerjakan tugas yang tidak sesuai 

dengan keterampilan yang saya miliki. 

    

6. Jika saya mengalami kesulitan dalam bekerja, rekan 

kerja saya bersedia membantu. 

    

7. Desain interior ruang kerja saya kurang nyaman.     

8.  Saya puas karena kesempatan promosi jabatan 

karyawan ditangani secara adil. 

    

9. Saya enjoy dengan pekerjaan ini karena sesuai 

dengan minat dan bakat saya. 

    

10. Saya kecewa akan pihak pimpinan yang kurang 

terbuka pada bawahannya. 

    

11. Pengaturan waktu kerja di perusahaan ini tidak 

memberatkan bagi saya. 

    

12. Saya kecewa karena peluang untuk memperoleh 

promosi jabatan sangat kecil. 

    

13. Pekerjaan saya saat ini tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan saya, sehingga tidak sesuai 

dengan kemampuan saya. 

    



14. Saya merasa, karyawan di dalam perusahaan ini 

adalah satu team work yang solid. 

    

15. Perlengkapan kerja yang disediakan oleh kantor 

kurang mendukung operasional kerja saya. 

    

16. Gaji yang saya terima sebanding dengan kinerja 

saya. 

    

17. Saya menyukai pekerjaan ini karena saya merasa 

tertantang dengan tugas-tugas yang diberikan. 

    

18. Menurut saya, hubungan antar rekan kerja kurang 

adanya saling percaya, pengertian, dan saling 

memberi. 

    

19. Lingkungan kerja saya selalu bersih dan rapi setiap 

hari. 

    

20. Menurut saya, perusahaan kurang memberikan 

fasilitas yang memadai untuk operasinal kantor. 

    

21. Sesungguhnya saya merasa tidak nyaman bekerja di 

perusahaan ini. 

    

22. Pimpinan saya adalah seorang yang ramah dan dapat 

menjalin komunikasi yang baik terhadap semua 

karyawan. 

    

23. Perhatian perusahaan terhadap kesehatan karyawan 

dirasa kurang. 

    

24. Tunjangan kesejahteraan yang saya dapatkan sudah 

memenuhi kebutuhan saya. 

    

 

 

 

 

 

Terima kasih atas partisipasinya… 
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