
 

LAMPIRAN 



 

IDENTITAS 
 

1. Nomor   :  ...............................................................  

2. Jenis Kelamin  :  ............................................................... 

3. Usia   :  ...............................................................       tahun 

4. Status marital  : Single / Menikah 

5. Pendidikan  : ( ... ) SMA / Sederajat 

  ( ... ) Diplomat 

  ( ... ) S1 

  ( ... ) S2 

  ( ... ) S3 

6. Posisi Kerja  : ............................................................... 

7. Lama Kerja  : ............................................................... 

8. Status Kepegawaian : ............................................................... 

9. Tanggal Pengisian : ............................................................... 

   

PETUNJUK CARA PENGISIAN 
 Pilihlah salah satu jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia dengan cara 

memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang ada. 
SS  : Sangat Setuju dengan pernyataan yang ada 
S  : Setuju dengan pernyataan yang ada 
N  : Netral dengan pernyataan yang ada 
TS  : Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 
STS : Sangat Tidak Setuju dengan pernyataan yang ada 

 
 Apabila Anda ingin membetulkan jawaban yang menurut Anda keliru, maka 

Anda dapat memberi tanda sama dengan (=) pada jawaban tersebut dan 
Anda dapat memilih jawaban lain yang sesuai dengan keinginan Anda. 

 
 Kami mengharap Anda menjawab sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Semua jawaban yang Anda pilih adalah benar bila sesuai dengan keadaan 
Anda. Selain itu, hasil pekerjaan Anda akan Kami jamin kerahasiaannya. 

 
 Jawablah seluruh pertanyaan yang ada dan jangan sampai ada yang 

terlewati. 
 

 Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. 



 

KUESIONER KOMITMEN ORGANISASIONAL 
 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS
KOMITMEN AFEKTIF (AFFECTIVE COMMITMENT) 

1 Saya akan sangat bahagia menghabiskan sisa 
karir saya di organisasi ini. 

     

2 Saya membanggakan organisasi ini kepada orang
lain di luar organisasi. 

     

3 Saya benar-benar merasakan seakan-akan 
permasalahan organisasi ini sebagai 
permasalahan saya sendiri. 

     

4 Saya merasa bahwa saya tidak akan mudah 
terikat dengan organisasi lain seperti saya terikat 
dengan organisasi ini. 

     

5 Saya merasa menjadi bagian keluarga pada 
organisasi ini. 

     

6 Saya merasa terikat secara emosional dengan 
organisasi ini. 

     

7 Organisasi ini memiliki arti yang sangat besar bagi 
saya. 

     

8 Saya mempunyai rasa memiliki yang kuat 
terhadap organisasi ini. 

     

KOMITMEN BERKELANJUTAN (CONTINUANCE COMMITMENT) 
9 Saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi 

jika saya berhenti dari pekerjaan saya sekarang 
tanpa memiliki pekerjaan lain yang serupa. 

     

10 Akan sangat berat bagi saya untuk meninggalkan 
organisasi ini sekarang, sekalipun saya 
menginginkannya. 

     

11 Banyak hal dalam kehidupan saya akan 
terganggu, jika saya memutuskan untuk  
meninggalkan organisasi.  

     

12 Akan terlalu merugikan saya untuk meninggalkan 
organisasi ini sekarang. 

     

13 Bagi saya, tetap bekerja di organisasi ini 
merupakan kebutuhan sekaligus ini keinginan 
saya. 

     

14 Saya merasa bahwa saya memiliki sedikit pilihan, 
bila meninggalkan organisasi ini. 

     

15 Salah satu akibat serius meninggalkan organisasi 
ini adalah langkanya peluang �las an�ive yang 
ada. 

     



 

       
NO PERNYATAAN SS S N TS STS
KOMITMEN BERKELANJUTAN (CONTINUANCE COMMITMENT) 
16 Salah satu �las an utama saya melanjutkan 

bekerja untuk organisasi ini adalah bahwa 
meninggalkan organisasi ini akan membutuhkan 
pengorbanan pribadi yang besar, organisasi lain 
mungkin tidak memiliki keseluruhan manfaat, 
seperti yang saya dapatkan dalam organisasi. 

     

KOMITMEN NORMATIF (NORMATIVE COMMITMENT) 
17 Saya merasa bahwa sekarang ini orang sering 

berpindah dari organisasinya ke organisasi lain. 
     

18 Saya merasa, bahwa seseorang harus selalu loyal 
terhadap organisasinya.  

     

19 Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain 
tidak etis. 

     

20 Salah satu �las an utama saya untuk melanjutkan
bekerja pada organisasi ini adalah bahwa saya 
merasa loyalitas itu, oleh karena itu saya merasa 
tetap bekerja di organisasi merupakan kewajiban 
moral saya. 

     

21 Jika saya memperoleh tawaran pekerjaan yang 
lebih baik dari organisasi lain, saya merasa bahwa 
tawaran tersebut bukan �las an yang tepat untuk 
meninggalkan organisasi. 

     

22 Saya ini memegang teguh nilai-nilai kesetiaan 
terhadap satu organisasi. 

     

23 Saya merasa saat ini seseorang lebih baik tetap 
bekerja pada satu organisasi sepanjang karirnya. 

     

24 Saya merasa bahwa menjadi karyawan yang 
tetap setia pada sebuah organisasi merupakan 
tindakan yang bijaksana. 

     

 

CATATAN : 
Silakan Ibu/Bapak memberikan komentar tentang bagaimana komitmen Ibu/Bapak 
terhadap RSI Sultan Agung Semarang sebagai tempat Ibu/Bapak bekerja ? 



 

KUESIONER KEPUASAN KERJA 
 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS
KEPUASAN DENGAN GAJI 

1 Organisasi memberikan gaji yang lebih baik 
daripada pesaing 

     

2 Gaji sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul      
3 Gaji lebih tinggi dari apa yang telah dikerjakan      
4 Tunjangan yang selama ini diterima cukup banyak      

KEPUASAN DENGAN PROMOSI 
5 Dasar (patokan) yang digunakan untuk promosi 

dalam organisasi jelas 
     

6 Promosi sering terjadi dalam organisasi      
7 Apabila melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

maka akan dipromosikan 
     

8 Tingkat kemajuan dalam karier memuaskan      
KEPUASAN DENGAN REKAN KERJA 

9 Rekan kerja memberikan dukungan yang cukup      
10 Rekan kerja membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan 
     

11 Menikmati bekerja dengan rekan kerja      
12 Bekerja dengan orang yang bertanggung jawab      

KEPUASAN DENGAN PENYELIA 
13 Atasan memberikan dukungan penuh      
14 Atasan mempunyai motivasi kerja tinggi      
15 Atasan tidak mau mendengarkan pendapat dari 

bawahannya 
     

16 Perlakukan manajemen adil      
KEPUASAN DENGAN PEKERJAAN ITU SENDIRI 
17 Pekerjaan sangat menarik      
18 Merasa senang dengan tingkat tanggung jawab 

dalam pekerjaan yang dilakukan 
     

19 Menyukai pekerjaannya      
20 Keinginan mencapai keberhasilan dalam 

pekerjaan 
     

 
CATATAN : 

Silakan Ibu/Bapak memberikan komentar tentang bagaimana kepuasan kerja 
Ibu/Bapak terhadap RSI Sultan Agung Semarang sebagai tempat Ibu/Bapak bekerja 

?



 

KUESIONER KOMUNIKASI ORGANISASIONAL 
 

NO PERNYATAAN SS S N TS STS
1 Sistem komunikasi yang jelas dan terbuka      
2 Prosedur penilaian kinerja karyawan transparan 

dan jelas 
     

3 Memberitahu setiap kali ada perubahan atau 
kejadian yang menimpa perusahaan 

     

4 Komunikasi atasan dengan bawahan berjalan 
dengan baik 

     

5 Mampu mendorong dan menginspirasi individu-
individu untuk mencapai tujuan organisasi 

     

6 Informasi rekan sekerja akurat      
7 Pertemuan-pertemuan atau rapat terorganisasi 

dengan baik dan hasilnya tercatat secara jelas 
dan benar 

     

8 Memiliki inisiatif berkomunikasi kepada atasan      
 

CATATAN : 
Silakan Ibu/Bapak memberikan komentar tentang bagaimana komunikasi 
organisasional yang berlangsung di RSI Sultan Agung Semarang sebagai tempat 
Ibu/Bapak bekerja ? 
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