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KUESIONER PENELITIAN 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: “PENGARUH 

MASALAH PEKERJAAN, KELUARGA DAN PRIBADI TERHADAP 

STRESS KERJA KARYAWAN PADA BANK BRI CABANG UNGARAN” 

maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 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 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesediaannya. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Usia   : 

Jabatan  : 

Pendidikan  : 

Jenis Kelamin : L/P (*) 

Status   : Menikah/Belum Menikah/ Lainnya (*) 

(*) : Pilih salah satu 
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PERTANYAAN 

Petunjuk pengisian: 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap jawaban pertanyaan yang Anda 

pilih. 

Keterangan: 

Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1 

Jawaban Tidak Setuju (TS) dengan skor 2 

Jawaban Netral (N) dengan skor 3 

Jawaban Setuju (S) dengan skor 4 

Jawaban Sangat Setuju (SS) dengan skor 5 

No Pertanyaan Jawaban 

 Masalah Pekerjaan STS TS N S SS 

1. Selama ini pekerjaan yang saya lakukan menuntut 
tanggung jawab yang berat dari mulai awal pekerjaan 
hingga selesainya pekerjaan tersebut 

     

2. Pekerjaan yang saya hadapi selama ini membuat saya 
merasa terbebani secara fisik maupun mental 

     

3. Jenis pekerjaan yang saya kerjakan selama ini bukan 
yang saya sukai 

     

4. Keselamatan kerja saya kurang dijamin perusahaan,  
yaitu dengan memberikan asuransi keselamatan kerja 

     

5. Jaminan kerja yang saya terima kurang selama ini, 
misalnya dalam hal jaminan hari tua, jaminan 
kenaikan pangkat, dll 

     

 Masalah Keluarga      

6. Kondisi ekonomi keluarga yang kekurangan selama 
ini membuat saya tertekan 

     

7. Hubungan saya dengan anak saya selama ini kurang 
harmonis 

     

8. Hubungan antara saya dengan suami/istri saya selama 
ini kurang harmonis dan sering berselisih pendapat 

     

9. Keluarga saya selama ini memiliki hubungan yang 
kurang harmonis (misalnya: sering bertengkar) 
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10. Komunikasi antar anggota keluarga saya kurang baik 
dan tidak lancar 

     

 Masalah Pribadi      

11. Kondisi fisik saya (kurang sehat, tidak fit) membuat 
saya tertekan dalam bekerja 

     

12. Keadaan mental saya (cepat putus asa) membuat saya 
kurang percaya diri dalam bekerja 

     

13. Kurangnya dukungan dari pihak luar (yaitu dukungan 
dari rekan sekerja, anggota keluarga) membuat saya  
tidak dapat bekerja dengan baik 

     

14. Masalah pribadi yang saya alami selama ini membuat 
saya tertekan, misalnya masalah perbedaan pendapat 
dengan atasan, rekan sekerja, dll 

     

Stress Kerja      

15. Saya merasa tugas yang dibebankan kepada saya 
mendorong saya untuk bekerja berlebihan 

     

16. Tuntutan dari tugas yang saya terima begitu besar      

17. Saya dituntut untuk berperan dengan baik di dalam 
perusahaan saya 

     

18. Tuntutan peran yang dibebankan kepada saya selama 
ini sangat berat 

     

19. Tuntutan pribadi yang saya miliki sangat berat      

20. Saya merasa tertekan karena selalu dituntut untuk 
dapat mengatasi semua pekerjaan yang ada dan selain 
itu masih ada masalah pribadi yang saya hadapi 
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