
Kepada Yth. 
Bapak / Ibu / Sdr / i 
SMA Kesatrian 1 Semarang 
 

Dengan hormat, 

Di tengah-tengah kesibukan sebagai Guru SMA Kesatrian 1 Semarang, 

saya memohon Bapak / Ibu / Sdr / i untuk meluangkan sedikit waktu guna 

mengisi kuesioner yang terlampir berikut ini. Kuesioner ini berhubungan dengan 

skripsi yang sedang saya susun, sekaligus masukan informasi bagi Yayasan 

Pendidikan Kesatrian. 

Atas kesediaan dan waktu yang diluangkan saya mengucapkan banyak 

terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 
1. Nama  : ………………………………………………………………… 

2. Usia  : …… Tahun 

3. Alamat  : ………………………………………………………………… 

4. Jenis Kelamin : a.    Laki-laki    

  b.    Perempuan 

5. Pendidikan : a.    SMA 

     b.    Diploma 

     c.    S1 

     d.    S2    

6. Jabatan   : Guru 

a.   Tetap 

b. Tidak Tetap 

7. Lama kerja : …… Tahun 



KUESIONER KOMITMEN ORGANISASIONAL  
 

BERILAH TANDA SILANG (X)  
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju  
N = Netral 
TS = Tidak Setuju  
STS = Sangat Tidak Setuju   
 

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. 

     



NO PERNYATAAN SS S N TS STS
KOMITMEN BERKELANJUTAN (CONTINUANCE COMMITMENT) 
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 alternatif yang ada. 

     

16 Salah satu alasan 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 alasan 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 alasan 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. 

     

 
 
 
 
 



KUESIONER KEPEMIMPINAN KARISMATIK 
 

BERILAH TANDA SILANG (X)  
SS = Sangat Setuju  
S = Setuju  
R = Ragu-ragu (Tidak Tahu)  
TS = Tidak Setuju  
STS = Sangat Tidak Setuju   
 

NO PERNYATAAN SS S R TS STS
KEPERCAYAAN PENGIKUT (FOLLOWER BELIEF) 

1 Saya percaya dengan pekerjaan yang 
dilaksanakan dalam organisasi ini. 

     

2 Saya percaya dengan pemimpin dalam organisasi 
ini. 

     

3 Saya yakin bahwa saya dapat dapat menangani 
masalah-masalah dalam pekerjaan saya. 

     

4 Saya merasa bahwa saya sedang bekerja untuk 
suatu alasan yang lebih besar, lebih daripada 
sekedar mencari uang untuk hidup. 

     

5 Saya percaya dengan pemimpin, meskipun ada 
ketidakberesan dalam organisasi ini. 

     

6 Saya percaya dengan kemampuan saya untuk 
membuat keputusan saya dalam pekerjaan saya. 

     

7 Pekerjaan yang saya lakukan dalam organisasi ini 
pantas menjadi alasan mengapa saya kerjakan. 

     

8 Saya mengagumi pemimpin organisasi ini.      
9 Saya dapat menangani situasi yang tidak 

biasanya. 
     

10 Pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi ini 
saya bermanfaat bagi masyarakat. 

     

11 Sangat sukar menemukan seseorang yang dapat 
memimpin organisasi ini lebih baik daripada 
pemimpin yang ada sekarang. 

     

12 Saya dapat menangani tugas-tugas baru yang 
tidak biasa dalam organisasi ini. 

     

13 Pekerjaan yang saya lakukan dalam organisasi ini 
pantas menjadi alasan mengapa saya kerjakan. 

     

14 Saya percaya dengan keputusan yang dibuat 
pemimpin dalam organisasi ini. 

     

       



       
NO PERNYATAAN SS S R TS STS
KEPERCAYAAN PENGIKUT (FOLLOWER BELIEF) 
15 Saya yakin dengan kemampuan saya untuk 

mengatasi hambatan-hambatan pekerjaan dalam 
organisasi ini. 

     

ATRIBUT PERILAKU PEMIMPIN (LEADER BEHAVIOUR ATRIBUTE) 
16 Pemimpin dalam organisasi ini memberitahu para 

pengikutnya bahwa dia (pemimpin) mempercayai 
para pengikutnya 

     

17 Pemimpin dalam organisasi ini bertindak dengan 
cara-cara yang menunjukkan kemampuannya. 

     

18 Pemimpin dalam organisasi ini menunjukkan 
kepercayaan diri tinggi.  

     

19 Pemimpin dalam organisasi ini berusaha 
memahami nilai-nilai para pengikutnya. 

     

20 Pemimpin dalam organisasi ini menyampaikan 
misi organisasi dengan antusias. 

     

21 Pemimpin dalam organisasi ini mengakui para 
pengikutnya yang melaksanakan pekerjaan 
dengan baik. 

     

22 Pemimpin dalam organisasi ini bertindak dengan 
cara-cara yang dirancang untuk menarik perhatian 
para pengikutnya. 

     

23 Pemimpin dalam organisasi ini jarang 
menunjukkan ketidakpastian. 

     

24 Pemimpin dalam organisasi ini mencocokkan 
tujuannya dengan nilai-nilai para pengikutnya. 

     

25 Pemimpin dalam organisasi ini membuat misi 
organisasi kelihatan penting. 

     

26 Pemimpin dalam organisasi ini menghargai dan 
memuji para pengikutnya yang memiliki kinerja 
bagus. 

     

27 Pemimpin dalam organisasi ini menunjukkan 
kekuatan kemampuannya. 

     

28 Pemimpin dalam organisasi ini kelihatan yakin 
dengan dirinya sendiri.  

     

29 Pemimpin dalam organisasi ini memperhatikan 
nilai-nilai para pengikutnya dalam 
mengkomunikasikan tujuan yang ingin dicapainya. 

     

30 Pemimpin dalam organisasi ini mengumumkan 
misi organisasi dengan cara yang menarik. 

     



NO PERNYATAAN SS S R TS STS
ATRIBUT PERILAKU PEMIMPIN (LEADER BEHAVIOUR ATRIBUTE) 
31 Pemimpin dalam organisasi ini membantu para 

pengikutnya menetapkan tujuan yang dapat 
dicapai. 

     

32 Pemimpin dalam organisasi ini memberikan 
kesempatan kepada para pengikutnya untuk 
mencapai sesuatu dengan cara mereka sendiri. 

     

33 Pemimpin dalam organisasi ini menciptakan 
peluang bagi para pengikutnya agar mempunyai 
pengalaman sukses. 
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