
KUESIONER PENELITIAN 
 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: ”ANALISIS 

PENGARUH  STRESS KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA BROCO ELECTRICAL SEMARANG.” maka saya memohon 

kesediaan Anda untuk mengisi kuesioner penelitian 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. 

 

 

Semarang,   Januari 2011 

                                Hormat Saya,             

Mahasiswa Fakultas Ekonomi  

Manajemen Unika Soegijapranata, 

 

 
(Deddy Setiawan)   

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama           : 

Usia           : 

Lama Bekerja          : 

Jenis Kelamin          : 

Status Pernikahan     : 

Pendidikan Terakhir: 

 



PERTANYAAN 

1. STRESS KERJA 
Petunjuk Pengisian: 
Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih.  
No. Pertanyaan STS TS R S SS 

 TUNTUTAN TUGAS:      
1. Selama ini dalam melakukan tugas jarang 

ada informasi yang jelas mengenai tugas 
saya 

     

2. Pekerjaan  yang saya lakukan selama ini 
sering mengalami hambatan 

     

3. Saya tidak memiliki wewenang yang jelas 
dalam melaksanakan pekerjaan  

     

4. Peralatan pendukung yang saya gunakan 
untuk melaksanakan pekerjaan kurang 
memadai  

     

5. Saya mempunyai banyak pekerjaan yang 
harus diselesaikan dalam waktu yang 
sama 

     

 TUNTUTAN PERAN:      
6. Saya selalu kurang siap dalam  

melaksanakan pekerjaan saya 
     

7. Atasan saya memberikan tugas dengan 
tidak jelas 

     

8. Sering terjadi perbedaan antara saya 
dengan atasan di dalam melaksanakan 
pekerjaan 

     

9. Pekerjaan yang saya lakukan tidak sesuai 
dengan ketrampilan/ilmu yang saya miliki 

     

10. Waktu yang saya miliki dalam 
menyelesaikan pekerjaan sangat terbatas 

     

11. Saya mempunyai beban kerja berlebihan      
 TUNTUTAN PRIBADI:      

12. Atasan saya melakukan tindakan pilih 
kasih terhadap para karyawan 

     

13. Saya kesulitan berkomunikasi dengan 
rekan sekerja  dalam 
organisasi/perusahaan ini 

     

14. Hubungan saya dengan keluarga saya 
tidak berjalan dengan baik 

     

15. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan 
saya selama ini sangat ketat 

     

16. Keahlian yang dimiliki atasan saya kurang 
memenuhi harapan saya 
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