
Dengan hormat, 

Dalam rangka untuk menyelesaikan skripsi guna memperoleh gelar 

kesarjanaan di Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 

maka perkenankanlah saya memohon kesediaan Bapak untuk meluangkan waktu 

sejenak guna mengisi skala yang saya lampirkan berikut ini. 

 Saya sangat membutuhkan jawaban Bapak yang sesuai dengan keadaan, 

pikiran, pandangan serta perasaan Bapak tanpa dipengaruhi orang lain. Jawaban 

Bapak merupakan informasi yang sangat berguna dan sangat membantu penelitian 

ini. Perlu diketahui bahwa skala ini semata-mata hanya untuk kepentingan skripsi, 

sehingga tidak akan mempengaruhi kinerja Bapak di perusahaan. Jawaban 

Bapak dijamin kerahasiaannya, sehingga tidak berpengaruh pada penilaian 

prestasi kerja Bapak dalam perusahaan. 

 Atas bantuan dan kerjasama yang diberikan saya ucapkan terima kasih. 

 

        Hormat Saya 

 

              Hulda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTITAS 

No. Skala :  

Masa Kerja : 

Jenis Kelamin : L / P 

 

PETUNJUK PENGERJAAN 

 

1. Pada hal berikut ini terdapat 2 skala yaitu skala I dan skala II, yang berisi 

beberapa pernyataan. Tugas Bapak adalah diminta untuk memberikan satu 

tanggapan atas pernyataan tersebut dengan memberi tanda ( X ) pada: 

SS  = Jika pernyataan yang ada Sangat Sesuai Bapak alami 

S  = Jika pernyataan yang ada Sesuai Bapak alami 

TS  = Jika pernyataan yang ada Tidak Sesuai Bapak alami 

STS = Jika pernyataan yang ada Sangat Tidak sesuai Bapak alami 

2. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar. Bapak diminta untuk 

menjawab secara jujur sesuai dengan keadaan diri Bapak dan bukan 

berdasarkan atas apa yang Bapak anggap baik. 

3. Perlu Bapak ketahui bahwa hasil jawaban ini akan kami rahasiakan dan tidak 

berpengaruh terhadap penilaian pihak perusahaan terhadap Bapak. 

4. Jika telah selesai, periksalah kembali jawaban Bapak, pastikan semua 

pernyataan telah terjawab. 

 

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih 

dan kami berdoa untuk kebahagiaan serta kesuksesan Bapak dalam bekerja. 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 

 

 

 

 



SKALA I 

 
No PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Target yang sulit dicapai membuat saya tidak puas dengan 
pekerjaan saya SS S TS STS 

2 Saya puas dengan pekerjaan yang saya lakukan SS S TS STS 
3 Tekanan kerja membuat prestasi saya menurun dari waktu 

ke waktu SS S TS STS 

4 Meskipun banyak masalah yang saya hadapi, tidak 
membuat saya menunda-nunda pekerjaan SS S TS STS 

5 Saya mudah kehilangan semangat jika diburu target SS S TS STS 
6 Saya merasa tertantang untuk bekerja melampaui target SS S TS STS 
7 Saat stres sulit buat saya berbicara runtut SS S TS STS 
8 Target yang berat tidak membuat saya sulit berkomunikasi 

dengan orang lain SS S TS STS 

9 Keputusan yang saya ambil membuat saya menjadi stres  SS S TS STS 
10 Saya tetap menjalankan rencana awal saya untuk 

mencapai target penjualan SS S TS STS 

11 Target yang terlalu tinggi membuat saya tidak kreatif SS S TS STS 
12 Walaupun target yang tinggi saya bisa memunculkan 

banyak ide-ide SS S TS STS 

13 Bila target dalam perusahaan belum bisa saya capai 
membuat saya banyak mengerjakan hal-hal yang tidak 
produktif 

SS S TS STS 

14 Saya tetap bisa konsentrasi meskipun sedang banyak 
masalah dalam bekerja SS S TS STS 

15 Saya tidak puas dengan target yang saya capai SS S TS STS 
16 Saya puas dengan  target perusahaan SS S TS STS 
17 Pikiran saya menjadi kacau bila belum dapat mencapai 

target perusahaan SS S TS STS 

18 Walaupun saya tertekan dengan target perusahaan saya 
tetap optimis bekerja  SS S TS STS 

19 Saya merasa tertekan dengan target yang diberikan 
perusahaan  SS S TS STS 

20 Tidak adanya kemajuan karir  tidak membuat saya pesimis 
dalam bekerja SS S TS STS 

21 Presentasi saya menjadi kacau jika target belum tercapai SS S TS STS 
22 Saya tidak mudah menyalahkan orang lain walaupun 

target belum tercapai SS S TS STS 

23 Lebih baik saya tidak melakukan sesuatu, jika saya merasa 
tertekan SS S TS STS 

24 Saya dapat mengambil keputusan dalam situasi yang sulit SS S TS STS 
25 Saya tidak mempunyai gagasan-gagasan untuk mencapai 

target yang cepat SS S TS STS 

26 Saya tetap berfikir kreatif supaya saya tidak bosan dalam 
mencapai target SS S TS STS 

27 Stres membuat saya mengerjakan hal-hal remeh SS S TS STS 
28 Tekanan kerja tidak membuat saya bosan mencari 

konsumen SS S TS STS 



SKALA II 

No PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya terbiasa berpikir sebelum saya bertindak sehingga 
dapat mencapai target tepat waktu  SS S TS STS 

2 Saya sulit menemukan cara untuk dapat memenuhi target SS S TS STS 
3 Saya tidak pernah menyerah dalam berusaha meskipun 

telah berkali-kali mengalami kegagalan SS S TS STS 

4 Saya tidak dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan 
tingkat kesabaran yang tinggi SS S TS STS 

5 Saya merasa dapat mengendalikan diri sendiri ketika saya 
belum mencapai target SS S TS STS 

6 Saya sering merasa waktu saya banyak terbuang percuma 
karena target yang banyak SS S TS STS 

7 Saya dapat mengambil keputusan tanpa banyak kesulitan 
sehingga dapat mencapai target penjualan tepat waktu SS S TS STS 

8 Saya merasa kesulitan menentukan pekerjaan yang 
menjadi prioritas SS S TS STS 

9 Saya menggunakan berbagai cara untuk memenuhi target 
dengan efektif SS S TS STS 

10 Saya sulit untuk mengeluarkan ide ketika diburu target 
perusahaan SS S TS STS 

11 Saya tetap bersemangat bekerja demi tercapainya target SS S TS STS 
12 Saya mudah menyerah jika batas waktu target pejualan 

mendekati akhir bulan SS S TS STS 

13 Emosi saya tidak mudah meledak walaupun saya belum 
mencapai target SS S TS STS 

14 Saya merasa mudah kecewa jika saya tidak memenuhi 
target yang sudah ditentukan SS S TS STS 

15 Saya yakin dengan rencana-rencana yang saya pilih demi 
tercapainya target penjualan SS S TS STS 

16 Banyaknya solusi justru membuat saya bingung dan 
mudah menyerah SS S TS STS 

17 Berpikir positif membantu saya dalam menghadapi 
masalah sehingga saya dapat mencapai target dalam waktu 
yang singkat 

SS S TS STS 

18 Saya tidak dapat berpikir optimal bila harus berlomba 
dengan target SS S TS STS 

19 Saya tidak suka menunda pekerjaan sehingga target saya 
tercapai tepat waktu SS S TS STS 

20 Saya mudah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan 
yang rumit SS S TS STS 

21 Saya tetap tenang walaupun merasa target yang diberikan 
terlalu berat SS S TS STS 

22 Saya merasa tidak yakin bila saya bisa mencapai target 
tepat waktu SS S TS STS 

23 Jika rencana awal gagal, saya mudah untuk memutuskan 
untuk ke rencana berikutnya SS S TS STS 

24 Saya sulit mengambil keputusan jika batas waktu target 
penjualan sudah dekat SS S TS STS 
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