
KUESIONER PENELITIAN 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: “Pengaruh Self Esteem 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Individual Pada Karyawan PT Raja Besi” 

maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr./Sdri. untuk dapat mengisi 

kuesioner berikut ini. Semua 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. 

Atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi 

kuesioner yang ada, saya ucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin : L / P (*) 

Status  : Menikah / Belum Menikah / Lainnya (*) 

(*) : Pilih salah satu 

 

PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

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

Keterangan: 

Jawaban Sangat Setuju (SS) = 5 

Jawaban Setuju (S) = 4 

Jawaban Netral (N) = 3 

Jawaban Tidak Setuju (TS) = 2 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) = 1 
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1. SELF ESTEEM (DIISI KARYAWAN) 
 

No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Saya merasa dihargai dalam menjalankan 

tugas saya, baik oleh pimpinan maupun 
rekan sekerja 

     

2. Dalam bekerja saya selalu mengacu dan 
memperhatikan hasil akhir kerja saya 

     

3. Saya selalu berusaha menghargai 
pekerjaan saya dan rekan sekerja saya 

     

4. Saya memiliki rasa puas atau senang 
terhadap hasil kerja saya 

     

5. Saya tidak mencela pekerjaan rekan 
sekerja saya 

     

6. Saya merasa tidak mementingkan diri 
sendiri dibandingkan rekan sekerja saya 

     

7. Saya tidak suka mengolok-olok rekan 
sekerja saya 

     

8. Saya selalu membuka diri terhadap rekan 
sekerja saya 

     

9. Saya berani mengambil resiko demi 
kemajuan karir saya dan perusahaan 

     

10. Saya berusaha untuk selalu membuat 
keputusan yang bijaksana 

     

 
� Berikan komentar/pendapat Bapak/Ibu tentang keberadaan Bapak/Ibu di 

perusahaan ini. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan perlakuan dan 

penghargaan yang layak sebagai karyawan atau tidak, baik oleh rekan 

sekerja maupun atasan? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

� Bagaimana upaya Anda untuk meningkatkan self esteem (harga diri) Anda 

di dalam perusahaan ini? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

� Hambatan-hambatan apa yang Anda alami di dalam meningkatkan self 

esteem (harga diri) Anda di perusahaan ini? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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2. KEPUASAN KERJA (DIISI KARYAWAN) 

No. Pertanyaan STS TS N S SS 

 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 sesuai dengan 

pekerjaan saya 

     

 Kepuasan terhadap promosi:      

5. Saya suka dengan dasar yang digunakan untuk 

promosi (kenaikan pangkat) dalam perusahaan 

     

6. Promosi (kenaikan pangkat) sering terjadi di 

perusahaan 

     

7. Jika saya melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

saya akan menerima kenaikan pangkat 

     

8. Saya puas dengan tingkat kemajuan karir 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:      

13. Atasan saya memberikan dukungan kepada saya      
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14. Atasan saya mempunyai motivasi kerja yang 

tinggi 

     

15. Atasan saya mau mendengarkan pendapat 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 

     

 

� Apakah Bapak/Ibu merasa sudah mendapatkan kepuasan selama bekerja 

pada perusahaan ini? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

� Apakah yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan 

kepuasan kerja Anda? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 

� Hambatan-hambatan apa yang Anda alami di dalam meningkatkan 

kepuasan kerja Anda? 

........................................................................................................................

....................................................................................................................... 
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3. KINERJA KARYAWAN : DIISI OLEH PIMPINAN 
Nama Karyawan: .............................. 

No. Pernyataan STS TS N S SS 
1. Karyawan ini memiliki kecakapan kerja yang 

baik dalam menjalankan tugasnya 

     

2. Karyawan memiliki ketrampilan yang baik 

dalam menjalankan tugasnya 

     

3. Pengalaman karyawan berpengaruh terhadap 

penyelesaian tugasnya 

     

4. Karyawan memiliki tingkat kesungguhan yang 

tinggi dalam menjalankan tugas 

     

5. Karyawan memiliki kemampuan yang baik 

dalam mengemukakan pendapat 

     

6. Karyawan memiliki ketaatan yang tinggi 

terhadap peraturan perusahaan 

     

7. Karyawan memiliki tanggung jawab yang 

tinggi terhadap tugasnya 

     

8. Karyawan tidak menyalahgunakan wewenang 

yang dimilikinya 

     

9. Laporan dari hasil kerja karyawan selalu baik      

10. Karyawan memiliki pengetahuan yang baik 

terhadap bidang tugasnya 

     

11. Karyawan memiliki kemampuan bekerja sama 

yang tinggi dengan rekan kerjanya 

     

12. Karyawan memiliki hasil kerja yang baik dan 

di atas rata-rata 

     

13. Karyawan memiliki kemampuan yang baik 

dalam menentukan prioritas 

     

14. Karyawan memiliki kemampuan yang baik 

dalam melakukan pengembangan kerja sama 
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