
KUESIONER PENELITIAN 

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul: ”PENGARUH 

KEPUASAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA 

KARYAWAN PT MENAMCO”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. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : 

Usia  : 

Lama Bekerja : 

Jenis Kelamin : 

Status  : 

 

 



PERTANYAAN 

Petunjuk Pengisian: 

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

Keterangan: 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

N = Netral 

TS = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 

1. KEPUASAN KERJA 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Dalam bekerja saya selalu merasa gembira      

2. Saya dalam melakukan pekerjaan saya diliputi 

perasaan senang karena pekerjaan membuat saya 

bersemangat 

     

3. Dalam bekerja saya tidak banyak bercakap-

cakap 

     

4. Dalam melakukan pekerjaan, saya tidak 

menjalankannya dengan banyak bicara dengan 

rekan sekerja 

     

5. Pada saat melakukan pekerjaan, saya selalu 

berinisiatif sendiri 

     

6. Dalam bekerja saya tidak memiliki banyak 

waktu luang 

 

     



7. Saya selalu membiasakan diri untuk mengecek 

ulang pekerjaan saya 

     

8. Setelah selesai dalam menjalankan tugas, saya 

selalu melakukan pemeriksaan kembali akan 

hasilnya 

     

9. Dalam bekerja, saya selalu bersedia untuk 

bekerja sama dengan atasan 

     

10. Dalam menjalankan pekerjaan, saya bekerja 

sama dengan baik dengan rekan sekerja saya 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MOTIVASI KERJA 

No. Pertanyaan SS S N TS STS 

1. Dalam bekerja, saya selalu memenuhi standar 

kerja yang ada 

     

2. Standar kerja yang diterapkan perusahaan sesuai 

dengan kemampuan karyawan 

     

3. Dalam melakukan pekerjaan saya di dalam 

perusahaan, saya selalu merasa termotivasi 

sehingga melakukan pekerjaan dengan senang 

     

4. Semangat saya dalam bekerja cukup tinggi      

5. Saya merasa berharga dalam melakukan 

pekerjaan saya 

     

6. Dalam menjalankan tugas atau pekerjaan saya 

merasa memiliki sesuatu yang dibanggakan 

     

7. Saya selalu bekerja keras dalam melakukan 

semua pekerjaan saya 

     

8. Kerja keras adalah yang utama dalam 

menjalankan tugas 

     

9. Dalam bekerja saya hanya memerlukan sedikit 

pengawasan 

     

10. Bagi saya pengawasan dari pihak atasan tidak 

terlalu penting 

     

11. Saya selalu memiliki semangat juang yang 

tinggi dalam bekerja 

     

12. Dorongan untuk bekerja dalam setiap harinya 

adalah cukup tinggi 
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