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PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER 

 
1. Baca pertanyaan secara teliti dan jawablah dengan sejujur-jujurnya. 

2. Pilihlah salah satu dari 5 (lima) pilihan jawaban yang tersedia dan yang paling sesuai 

dengan diri anda dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang tersedia. 

Adapun pilihan yang tersedia : 

STS  =Sangat Tidak Setuju = 1 

TS    = Tidak Setuju            = 2 

RR   = Ragu-ragu                = 3 

S      = Setuju                       = 4 

SS    = Sangat Setuju           = 5 

3. Kerahasiaan jawaban Anda dijamin sepenuhnya oleh peneliti. 

4. Apabila anda telah selesai mengerjakan, periksa kembali jangan sampai ada peryataan 

yang terlewatkan. 

5. Saya mengucapkan  terima kasih atas kesediaan Anda mengisi kuisioner ini. 

 

  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SELAMAT MENGERJAKAN & TERIMA   KASIH



Kuisioner Kepemimpinan 
 
 
 
Nama   : 
Umur  : 
Jenis Kelamin  : 
Lama Bekerja  : 
 
 
 
 
 
 
NO KETERANGAN 1 2 3 4 5 
Kekuasaan Yang Mengandung Paksaan              

1 Atasan saya dapat memberi penunjukkan kerja yang tidak           
  saya inginkan.               

2 Atasan saya dapat membuat pekerjaan saya sulit bagi saya.           
3 Atasan saya dapat membuat segalanya tidak menyenangkan.           

Kekuasaan Berdasar Penghargaan             
4 Atasan saya dapat menaikkan tingkat pembayaran untuk saya.           
5 Atasan saya dapat memberikan kepada saya tunjangan -           

  tunjangan khusus.               
6 Atasan saya dapat mempengaruhi saya untuk mendapatkan            

  promosi.                 
Kekuasaan Berdasar Keabsahan             

7 Atasan saya dapat membuat saya merasa bahwa saya             
  mempunyai komitmen untuk dicapai.           

8 Atasan saya dapat menimbulkan perasaan bahwa saya            
  mempunyai tanggung jawab yang harus dipenuhi.           

9 Atasan saya dapat membuat saya sadar bahwa saya            
  mempunyai tugas-tugas yang harus diselesaikan.           
Kekuasaan Berdasar Keahlian             
10 Atasan saya dapat memberikan saran-saran teknik yang baik.           
11 Atasan saya dapat membagikan kepada saya pengalaman dan           

  pelatihan penting.               
12 Atasan saya dapat memberikan nasihat sehat yang berkaitan           

  dengan pekerjaan.               
Kekuasaan Berdasar Referensi             
13 Atasan saya dapat membuat saya merasa berharga.           
14 Atasan saya dapat membuat saya seakan-akan dia menyetujui           

  saya.                 
15 Atasan saya dapat membuat saya merasa penting.           

1=Sangat Tidak Setuju;2=Tidak Setuju;3=Ragu-Ragu;4=Setuju;5=Sangat Setuju 



 

Kuisioner Komunikasi 
 

 
 
 

1=Sangat Tidak Setuju;2=Tidak Setuju;3=Ragu-Ragu;4=Setuju;5=Sangat Setuju 

 
 
NO KETERANGAN 1 2 3 4 5 

1 
Selama saya bekerja di sini sering mendapat 
petunjuk dari pimpinan           

  .           

2 
Selama bekerja di sini saya sering mendapat 
keterangan umum tentang pimpinan           

  .           

3 
Selama bekerja di sini saya sering mendapat 
perintah dari pimpinan           

  .           

4 
Selama bekerja di sini saya sering mendapat 
pujian dari pimpinan           

  .           

5 
Selama bekerja di sini saya sering memberikan 
laporan pada pimpinan.           

             

6 
Selama bekerja di sini saya sering memberikan 
atau menyampaikan pendapat pada pimpinan.           

             

7 
Selama bekerja di sini saya sering 
menyampaikan keluhan pada pimpinan.           

             

8 
Selama bekerja di sini saya sering 
menyampaikan saran kepada pimpinan           

  .           
 
 
 
 

Terima Kasih atas kerja samanya 
 
 
 
 
 
 



Kuisioner Kinerja Karyawan 
Nama   : 
Umur  : 
Jenis Kelamin : 
Lama Bekerja : 
 
 
 
 

1=Sangat Tidak Setuju;2=Tidak Setuju;3=Ragu-Ragu;4=Setuju;5=Sangat Setuju 

No. Keterangan  1 2 3 4 5 
A Kuantitas kerja           

1 Bawahan Anda mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan           
  target yang ditetapkan perusahaan.               

2 
Bawahan Anda mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan 
cepat dan benar           

  .                 
3 Hasil kerja bawahan Anda sudah sesuai dengan standar kerja              

  yang ditetapkan perusahaan.                
4 Selama ini pekerjaan yang diserahkan oleh bawahan Anda dapat           

  diselesaikan dengan baik.                
B Kualitas Kerja           

5 
Bawahan Anda selalu memperkecil kesalahan dalam 
menyelesaikan  pekerjaannya.           

                   

6 
Bawahan Anda punya keterampilan yang sangat membantu 
dalam menyelesaikan pekerjaannya.           

                  
7 Bawahan Anda selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.           
8 Cara kerja dan prosedur kerja perusahaan selalu bisa dipahami             

  oleh bawahan Anda.                 
9 Bawahan Anda selalu memperhatikan kualitas hasil pekerjaan             

  untuk menjaga citra perusahaan.               
C Sikap Kerja                
10 Selama ini bawahan Anda selalu mempertanggungjawabkan              

  pekerjaan dan kesalahan yang dilakukannya.              
11 Bawahan Anda selalu mengutamakan kerjasama dalam               

  menyelesaikan tugasnya.                

12 
Bawahan Anda datang dan pulang kerja sesuai dengan waktu 
yang  telah ditetapkan perusahaan.           

                  
13 Bawahan Anda selalu mematuhi perintah kerja.              

 
Terima Kasih atas kerja samanya 


	logo: 


