
 

 

 

 

 



 

Semarang,  Nopember 2010 
 

 

Kepada Ibu/Bapak/Saudara 
Karyawan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang 
di tempat. 
 

Dengan Hormat, 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dari Sdr/Sdr (i) tentang 

identifikasi komitmen karyawan kontrak di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Hasil dari penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penulisan 

ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Oleh karena itu jawaban 

Ibu/Bapak/Saudara (i) tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya. Setiap 

jawaban yang Ibu/Bapak/Saudara (i) berikan merupakan bantuan yang berharga 

bagi penelitian kami. Untuk bantuan tersebut sebelum dan sesudahnya kami 

ucapkan terimakasih. 

 

 

Peneliti 
 
 
 
 

(Agatha Paska Taurisa) 



IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama   : ...................................................  (boleh tidak diisi) 
 
 
Umur  :  ..........  tahun 
 
 
Jenis kelamin  :  Laki-Laki 
   Perempuan 
 
 
PendidikanTerakhir  :  SLTA  S1  S3 
   D3  S2  Lainnya (Sebutkan): ........... 
 
 
Masa Kerja :  1 – 2 tahun 
   > 2 – 3 tahun 
   > 3 – 4 tahun 
   > 4 tahun 
 
 
  



PETUNJUK MENGERJAKAN 
Bapak/Ibu dimohon menjawab setiap pernyataan berikut dengan memilih salah 
satu jawaban yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu dengan cara memberi tanda 
silang (X) atau melingkari salah satu angka pada skala 1 sampai 3: 
 
1 :  Tidak Setuju (TS) 
2 :  Ragu-Ragu (R) 
3 :  Setuju (S) 
 
NO PERNYATAAN TS R S 

Afective Commitment 

1 Saya sangat bahagia menghabiskan sisa karirnya di 

organisasi ini 
1 2 3 

2 Saya membanggakan Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang kepada orang lain di luar organisasi ini 
1 2 3 

3 Saya benar-benar merasakan seakan-akan permasalahan 

organisasi adalah permasalahannya sendiri 
1 2 3 

4 Saya mempunyai pemikiran tidak mudah terikat dengan 

organisasi lain seperti saya terikat dengan organisasi ini. 
1 2 3 

5 Saya menjadi bagian dari keluarga pada organisasi ini. 1 2 3 

6 Saya merasa terikat secara emosional pada organisasi ini 1 2 3 

7 Organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya 1 2 3 

8 Saya mempunyai rasa memiliki terhadap organisasi ini 1 2 3 

Continuance Commitment 

1 Saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi jika 

berhenti dari pekerjaan ini tanpa memiliki pekerjaan lain  
1 2 3 

2 Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan organisasi 1 2 3 



ini sekarang, sekalipun saya menginginkannya 

3 Banyak hal akan terganggu bila saya memutuskan ingin 

meninggalkan organisasi ini sekarang 
1 2 3 

4 Akan terlalu merugikan saya untuk meninggalkan organisasi 

ini sekarang 
1 2 3 

5 Saat ini tetap bekerja di organisasi ini merupakan kebutuhan 

sekaligus juga keinginan saya 
1 2 3 

6 Saya mempunyai sedikit pilihan bila ingin meninggalkan 

organisasi ini. 
1 2 3 

7 Salah satu akibat serius bagi saya apabila meninggalkan 

organisasi ini dengan langkanya peluang alternative yang 

ada 

1 2 3 

8 Salah satu alasan utama saya untuk  melanjutkan bekerja 

pada organisasi ini adalah bahwa meninggalkan organisasi 

akan membutuhkan pengorbanan pribadi yang besar, 

organisasi lain mungkin tidak akan sesuai dengan 

keseluruhan manfaat yang saya dapat disini. 

1 2 3 

  



Normative Commitment 

1 Memiliki pemikiran sekarang orang terlalu sering berpindah 

dari organisasi satu ke organisasi lain. 
1 2 3 

2 Tidak percaya bahwa seseorang harus selalu loyal terhadap 

organisasinya 
1 2 3 

3 Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tampaknya 

tidak etis bagi saya 
1 2 3 

4 Salah satu alas an utama untuk melanjutkan bekerja pada 

organisasi ini adalah bahwa saya percaya loyalitas adalah 

penting dan oleh karena itu saya merasa tetap bekerja di 

perusahaan merupakan kewajiban moral 

1 2 3 

5 Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan yang lebih baik di 

organisasi lain, saya tidak akan merasa bahwa tawaran 

tersebut merupakan alasan yang tepat untuk meninggalkan 

organisasi saya 

1 2 3 

6 Saya dididik untuk percaya terhadap nilai tetap setia pada 

satu organisasi 
1 2 3 

7 Yang lebih baik saat ini adalah ketika orang tetap bekerja di 

satu organisasi sepnjang karir mereka 
1 2 3 

8 Saya tidak berpikir bahwa menjadi karyawan yang tetap 

setia pada sebuah organisasi merupakan tindakan yang 

bijaksana 

1 2 3 
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