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KUESIONER PENELITIAN 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: “Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Stress Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Grand Wahid Hotel Salatiga”, 

maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr./Sdri, untuk meluangkan waktunya 

dalam mengisi kuesioner ini. Informasi yang terkumpul akan disajikan secara 

umum (tidak secara individu) sebagai ringkasan dari hasil analisis yang akan 

dilaporkan atau dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan 

kode etik penelitian. Maka atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Sdr./Sdri 

untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama        : 

Jenis Kelamin       : 

Pendidikan       : 

Umur        : 

Masa Kerja       : 

Status Perkawinan: 

Bagian       : 

 

Petunjuk Pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (X) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

R = Ragu-Ragu 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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1. KEPUASAN KERJA (DIISI OLEH KARYAWAN) 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 
 Kepuasan terhadap gaji:      
1. Perusahaan memberikan gaji yang lebih baik 

daripada pesaing 
     

2. Gaji saya cukup, mengingat tanggung jawab 
yang saya pikul 

     

3. Saya diberi gaji sesuai dengan yang saya 
kerjakan 

     

4. Tunjangan yang saya terima cukup banyak      
 Kepuasan terhadap promosi:      
5. Saya suka dengan dasar yang digunakan untuk 

promosi dalam perusahaan 
     

6. Promosi sering terjadi di perusahaan      
7. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

saya akan dipromosikan 
     

8. Saya puas dengan tingkat kemajuan saya      
 Kepuasan terhadap rekan kerja:      
9. Orang yang bekerja dengan saya memberikan 

dukungan yang cukup kepada saya 
     

10. Ketika saya meminta rekan sekerja melakukan 
pekerjaan tertentu, pekerjaan tersebut 
diselesaikan dengan baik 

     

11. Saya menikmati bekerja dengan teman-teman di 
sini 

     

12. Saya bekerja dengan orang yang bertanggung 
jawab 

     

 Kepuasan terhadap penyelia (atasan):      
13. Atasan yang saya memberikan dukungan pada 

saya 
     

14. Atasan saya bekerja mempunyai motivasi kerja 
yang tinggi 

     

15. Atasan saya mau mendengarkan saya      
16. Atasan saya memperlakukan saya dengan baik      
 Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri:      
17. Pekerjaan saya sangat menarik      
18. Saya merasa senang dengan tingkat tanggung 

jawab dalam pekerjaan saya 
     

19. Saya suka melaksanakan pekerjaan saya      
20. Saya merasa mendapatkan banyak keberhasilan 

dalam pekerjaan saya 
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2.STRES KERJA (DIISI OLEH KARYAWAN) 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 
 Skala Stressor Individual:      
1. Atasan saya tidak memberikan instruksi yang cukup jelas      
2. Atasan saya melakukan tindakan pilih kasih terhadap 

para karyawan 
     

3. Sedikit kerjasama antar departemen dalam organisasi      
4. Perusahaan saya menyediakan fasilitas yang kurang 

berkualitas 
     

5. Peralatan-peralatan yang saya butuhkan untuk bekerja 
sering tidak dapat befungsi dengan baik 

     

6. Saya mempunyai beban kerja berlebihan      
7. Jumlah karyawan untuk melaksanakan pekerjaan kurang      
8. Pekerjaan saya menuntut melakukan kegiatan yang 

saling bertentangan 
     

9. Saya diharuskan menghadiri terlalu banyak rapat      
10. Saya kesulitan dalam memenuhi standar kinerja      
11. Pekerjaan saya termasuk pekerjaan dengan status rendah      
12. Saya kesulitan berkomunikasi dengan pihak lain dalam 

organisasi 
     

13. Saya seringkali harus bertanggung jawab terhadap 
pekerjaan yang dilakukan karyawan lain 

     

14. Saya sering kekurangan waktu istirahat daripada yang 
saya butuhkan 

     

 Skala kesan stress:      
1. Cakupan dan tanggung jawab dari pekerjaan tidak jelas      
2. Saya mengetahui apa saja kesempatan untuk kemajuan 

atau promosi untuk saya 
     

3. Saya tidak mengetahui apa yang dipikirkan supervisor 
tentang saya atau bagaimana atasan mengevaluasi kinerja 
saya  

     

4. Saya mendapatkan informasi yang saya butuhkan untuk 
menyelesaikan pekerjaan 

     

5. Saya hanya mengetahui apa harapan orang lain yang 
bekerja dengan saya 

     

6. Saya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan saya dalam 
hari-hari biasa 

     

7. Jumlah pekerjaan saya tidak mempengaruhi terhadap 
seberapa baik pekerjaan dapat dilaksanakan 

     

8. Saya harus melakukan pekerjaan yang bertentangan 
dengan pendapat saya 

     

9. Saya dapat memenuhi semua keinginan dari konsumen 
atau pengunjung hotel 
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3. KINERJA (DIISI OLEH PIMPINAN) 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 
1. Kuantitas kerja karyawan  selama ini telah 

melebihi rata-rata karyawan lainnya 
     

2. Kualitas kerja karyawan selama ini telah melebihi 
rata-rata karyawan lainnya 

     

3. Selama ini dalam bekerja karyawan selalu 
mengutamakan efisiensi kerja 

     

4. Dalam melakukan pekerjaan karyawan selalu 
memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan 
oleh perusahaan 

     

5. Dalam bekerja karyawan selalu berusaha lebih 
keras daripada karyawan lainnya 

     

6. Selama ini dalam melakukan pekerjaan karyawan  
selalu memegang standar profesional yang tinggi 

     

7. Karyawan mampu melaksanakan pekerjaannya      
8. Karyawan mampu menggunakan akal sehat dalam 

bekerja 
     

9. Karyawan selalu dapat menyelesaikan pekerjaan 
tepat waktu 

     

10. Karyawan menggunakan kreativitas dalam 
menjalankan pekerjaan 
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