
 

KUESIONER PENELITIAN 
 
Kepada: 

Yth.  Bapak/Sdr Responden 

 di tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 Sebelumnya perkenankanlah saya sebagai mahasiswa Program Sarjana 

Jurusan Manajemen Universitas Soegijapranata  Semarang yang akan 

mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi. 

 Penelitian ini saya lakukan berkaitan dengan ANALISIS PENGARUH 

PELATIHAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA 

KARYAWAN PT RESTOMART CIPTA USAHA SEMARANG”. Guna 

penelitian tersebut, saya mohon kesediaan Bapak/Sdr untuk mengisi/menjawab 

kuesioner (jawaban pertanyaan) dengan sejujur-jujurnya. Jawaban Bapak/Sdr 

akan saya jamin kerahasiaannya dan akan digunakan hanya untuk kepentingan 

ilmiah. 

 Demikaian, atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak/Sdr dalam 

membantu kelancaran penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

Hormat saya, 

 

 
Leo Candra Widodo  



 

KUESIONER 
 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. Nama : .................................................................  

2. Umur : .................................................................  

3. Jenis Kelamin : a. Laki-laki 

  b. Perempuan 

4. Masa Kerja  :  a.  1- 5 tahun  

  b. 5 – 10 tahun  

  c.   > 10 tahun  

5. Pendidikan  : a. SMA 

  b. Diploma 

  c. Sarjana / S1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Daftar Pertanyaan  
Petunjuk :  
STS  :  Sangat Tidak Setuju  
TS  :   Tidak Setuju  
R  :   Ragu-ragu  
S :   Setuju  
SS :   Sangat Setuju  
 
A.  PELATIHAN 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 
 Pendampingan karyawan yang lebih senior      
1. Dengan pendampingan yang diberikan oleh perusahaan 

membuat saya lebih menguasai praktek komputerisasi 
dalam perusahaan ini 

     

2. Dengan pendampingan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya lebih sigap dalam melayani konsumen 

     

3. Dengan pendampingan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya lebih ramah dan sopan dalam menghadapi 
konsumen 

     

4. Dengan pendampingan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya lebih cepat dalam menanggapi komplain 
dari konsumen 

     

5. Dengan pendampingan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya memperoleh pengetahuan lebih baik 
tentang produk yang ada 

     

 Job Rotation:      
6. Dengan rotasi pekerjaan yang yang diberikan oleh 

perusahaan membuat saya menguasai lebih dari satu 
jenis pekerjaan 

     

7. Dengan rotasi pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya tidak merasa jenuh karena pekerjaan tidak 
monoton 

     

8. Dengan rotasi pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya memiliki kesempatan untuk lebih maju 
dalam perusahaan ini 

     

9. Dengan rotasi pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan 
membuat saya semakin giat bekerja dalam perusahaan ini

     

 Seminar:      
10. Dengan mengikuti seminar yang diberikan oleh 

perusahan saya dapat mengaplikasikannya dalam dunia 
kerja 

     

11. Dengan mengikuti seminar yang diberikan oleh 
perusahan saya memiliki pengetahuan yang lebih baik 

     

12. Dengan mengikuti seminar yang diberikan oleh 
perusahan saya mengalami peningkatan kinerja 

     



 

B. MOTIVASI KERJA  
 

No. Pertanyaan SS S R TS STS 
 Kebutuhan fisiologis:      
1. Selama bekerja di perusahaan ini saya tercukupi 

dalam hal kebutuhan makanan 
     

2. Selama ini saya merasa tercukupi dalam hal 
kebutuhan pakaian 

     

3. Selama bekerja di perusahaan ini kebutuhan 
akan rumah dapat terpenuhi 

     

4. Perusahaan memberikan jaminan kesehatan 
kepada karyawan 

     

 Kebutuhan keamanan dan keselamatan:      
5. Saya merasa aman dengan posisi saya sekarang      
6. Pekerjaan tidak mencampuri urusan pribadi saya      
7. Saya merasa diperlakukan adil dalam bekerja      
 Kebutuhan rasa memiliki:      
8. Saya memiliki peluang untuk memberikan 

bantuan kepada orang lain 
     

9. Saya memiliki banyak kesempatan unyuk 
bercakap-cakap dan bertukar pikiran dengan 
rekan-rekan sekerja 

     

10. Saya memiliki kesempatan untuk bertemu 
dengan orang lain di luar kelompok 

     

11. Saya memiliki kesempatan untuk 
mengembangkan hubungan dekat dengan rekan-
rekan sekerja 

     

 Kebutuhan penghargaan (esteem):      
12. Dengan posisi saya saat ini harga diri semakin 

meningkat 
     

13. Pengakuan dan penghargaan dari rekan sekerja 
sangat baik ketika saya berhasil melaksanakan 
pekerjaan dengan baik 

     

 Kebutuhan aktualisasi diri:      
14. Saya bangga dan merasa berguna berkaitan 

dengan pekerjaan sekarang 
     

15. Saya merasa memiliki keahlian yang tepat 
dengan pekerjaan saya saat ini 

     

16. Saya merasa memiliki ketrampilan yang sesuai 
dengan pekerjaan saya saat ini 

     

17. Saya memiliki perasaan pemenuhan diri yang 
diperoleh dari posisi (kedudukan) sekarang 

     

 
 
 



 

C. PRESTASI KERJA (Diisi Oleh Pimpinan) 
 
No. Pertanyaan SS S R TS STS 

1. Kuantitas kerja karyawan selama ini telah 

melebihi rata-rata karyawan lainnya 

     

2. Kualitas kerja karyawan selama ini telah 

melebihi rata-rata karyawan lainnya 

     

3. Selama bekerja karyawan ini selalu 

mengutamakan efisiensi produksi 

     

4. Dalam melakukan pekerjaan karyawan selalu 

memenuhi standar kualitas yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan 

     

5. Dalam bekerja karyawan selalu berusaha lebih 

keras daripada karyawan lainnya 

     

6. Dalam melakukan pekerjaan karyawan selalu 

memegang standar profesional yang tinggi 

     

7. Karyawan mampu melaksanakan pekerjaan 

utamanya 

     

8. Karyawan mampu menggunakan akal sehat 

dalam bekerja 

     

9. Karyawan selalu dapat menyelesaikan 

pekerjaan tepat waktu 

     

10. Karyawan menggunakan kreativitas dalam 

menjalankan pekerjaan 
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