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Kepada Yth : 
Karyawan Bidang Penyiaran LPP TVRI Jawa Tengah 
Semarang 
 
Dengan hormat, 

Disela-sela kesibukan Anda, perkenankanlah Ssaya mohon kesediaan Anda 

untuk mengisi skala yang tersedia. Skala ini dibuat dalam rangka memenuhi 

kelengkapan dari penelitian skripsi yang menjadi tugas akhir guna meraih gelar 

kesarjanaan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Semua jawaban dan identitas Anda dijamin kerahasiaannya dan jawaban yang 

Anda berikan hanya digunakan untuk penelitian. 

Saya akan menghargai segala perhatian dan partisipasi Anda dalam 

penelitian ini, saya yakin informasi yang telah Anda berikan merupakan bentuan 

yang tidak ternilai harganya bagi penyelesaian serta tercapainya tujuan dari 

penelitian ini. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan banyak terima kasih. 

 
Hormat saya, 

 
 

Annisa Azis Yanuarristi 
 
 



IDENTITAS 
Status Kepegawaian : PNS / Honorer (Lingkari Salah Satu) 
Bidang / Bagian Kerja : Program / Berita / Teknik (Lingkari Salah Satu) 

 
 

PETUNJUK PENGISIAN 
 

1. Skala ini terdiri dari 2, skala yang pertama berjumlah 24 item dan skala yang 
kedua berjumlah 48 item. 

2. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian jawablah 
dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Tidak ada jawaban yang dianggap salah, semua jawaban adalah benar jika diisi 
dengan jujur sesuai dengan keadaan saat ini. 

4. Jawaban yang Anda berikan dijamin kerahasiannya, dan tidak berpengaruh 
terhadap prestasi kerja. 

5. Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : SANGAT SESUAI / SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
S : SESUAI / SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
TS : TIDAK SESUAI / TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI / SANGAT TIDAK SETUJU dengan 

pernyataan yang ada. 
 

6. Periksalah kembali semua jawaban dan pastikan telah terisi semua. 
7. Jika Anda merasa bahwa jawaban yang Anda berikan salah dan Anda ingin 

mengganti dengan jawaban yang lain, maka Anda dapat langsung mencoret 
dengan memberikan tanda dua garis horisontal (=) pada pilihan jawaban yang 
salah dan memberikan tanda silang (X) pada pilihan Anda yang benar atau yang 
baru. 
Contoh : SS S TS STS 
 

SS S TS STS 
Hal ini berarti Anda telah mengganti jawaban dari SANGAT SESUAI / 
SANGAT SETUJU menjadi TIDAK SESUAI / TIDAK SETUJU 
 

8. Atas partisipasi dan kerja sama yang baik dari Anda, Saya ucapkan terima 
kasih. 

 
 

#### Selamat Mengerjakan #### 
 



 ITEM STRES KERJA 

 

1. Gejala fisik. Gejala yang berkaitan dengan fisik adalah sulit tidur, sakit kepala, 

sakit perut, adanya gangguan pencernaan, kulit terasa gatal, keringat berlebihan, 

berubah selera makannya, tekanan darah tinggi, serangan jantung, kehilangan 

energi. 

Favorabel  : 

a. Saya banyak mengeluarkan keringat dingin, saat mengerjakan banyak 

pekerjaan dalam waktu yang bersamaan.       1 

b. Kepala saya sering pusing saat melakukan pekerjaan yang sebetulnya bukan 

tugas saya.      9 

c. Saat bekerja, saya sering mengalami sakit perut secara mendadak.      17 

Unfavorabel  : 

a. Semua pekerjaan dapat saya laksanakan tanpa merasa letih dan lesu.          2 

b. Pekerjaan yang sulit tidak menurunkan selera makan saya.       10 

c. Tuntutan pekerjaan yang tinggi tidak mengganggu pola tidur saya.       18 

 

2. Gejala emosional. Gejala yang berkaitan dengan emosional adalah marah-

marah, mudah tersinggung, depresi, gugup, agresif terhadap orang lain dan 

kelesuan mental. 

Favorabel  : 

a. Saya mudah marah kepada teman ketika harus bekerja sampai seharian.       

3 

b. Perasaan saya mudah tersinggung saat mengerjakan banyak pekerjaan.      11 

c. Saat mengerjakan tugas yang tergolong sulit, saya menjadi murung.         19 

Unfavorabel  : 

a. Saya tetap dapat mengontrol emosi meskipun banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan.         4 

b. Perasaan gelisah dapat saya tekan meski sedang memikirkan target kerja.         

12 

c. Saya tidak merasa gugup ketika mendapatkan banyak pekerjaan dalam 

waktu yang bersamaan.         20 



3. Gejala intelektual. Gejala yang berkaitan dengan intelektual adalah mudah lupa, 

kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit konsentrasi, prestasi dan 

produktifitas kerja menurun, mutu kerja rendah, suka melamun, banyak 

melakukan kekeliruan dalam kerja, kehilangan rasa humor yang sehat. 

Favorabel  : 

a. Saya menjadi sulit berkonsentrasi saat menghadapi banyak pekerjaan.        5 

b. Ketika terbebani dengan tuntutan kerja, saya malah sering melamun.        13 

c. Saat pekerjaan menumpuk, mutu kerja saya menurun.          21 

Unfavorabel  : 

a. Pikiran saya tetap fokus meski harus melakukan pekerjaan yang berat.           

6 

b. Selera humor saya tetap terjaga meski sedang dikejar waktu dalam 

pekerjaan.        14 

c. Saya tetap dapat mengingat poin-poin penting dalam pekerjaan meski 

sedang mengerjakan banyak tugas.         22 

 

4. Gejala interpersonal. Gejala yang berkaitan dengan interpersonal adalah acuh 

tak acuh, kepercayaan terhadap orang lain hilang, mendiamkan orang lain, 

mudah ingkar janji, senang mencari kesalahan orang lain atau menyerang 

dengan kata-kata, bersikap tertutup terhadap orang lain. 

Favorabel  : 

a. Saya mudah mendiamkan orang lain saat sedang mengerjakan pekerjaan 

yang sulit.         7 

b. Saya cuek dengan lingkungan sekitar karena sudah lelah bekerja.         15 

c. Ketika berada dalam kondisi tekanan yang berkaitan dengan pekerjaan, saya 

suka membentak orang lain.         23 

Unfavorabel  : 

a. Meskipun lelah bekerja, saya menyempatkan diri untuk berkumpul bersama 

teman-teman.          8 

b. Saya tetap berusaha menepati janji kepada orang lain meski sedang penat 

menghadapi kesulitan pekerjaan.         16 



c. Sekalipun bersitegang dengan rekan kerja, saya tetap menjaga hubungan 

pertemanan dengan baik.           24 

 

Gejala-gejala Stres Kerja Favourable Unfavourable Total 

Gejala fisik 1,9,17 2,10,18 6 
Gejala emosional 3,11,19 4,12,20 6 
Gejala intelektual 5,13,21 6,14,22 6 
Gejala interpersonal 7,15,23 8,16,24 6 

Total 12 12 24 
 

 



SKALA 1 

Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS  : jika kondisi Anda SANGAT SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
S  : jika kondisi Anda SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
TS  : jika kondisi Anda TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang ada. 
STS : jika kondisi Anda SANGAT TIDAK SESUAI dengan pernyataan yang 

ada. 

NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

1 
Saya banyak mengeluarkan keringat dingin, saat 
mengerjakan banyak pekerjaan dalam waktu yang 
bersamaan. 

SS S TS STS 

2 Semua pekerjaan dapat saya laksanakan tanpa merasa 
letih dan lesu. SS S TS STS 

3 Saya mudah marah kepada teman ketika harus bekerja 
sampai seharian. SS S TS STS 

4 Saya tetap dapat mengontrol emosi meskipun banyak 
pekerjaan yang harus diselesaikan. SS S TS STS 

5 Saya menjadi sulit berkonsentrasi saat menghadapi 
banyak pekerjaan. SS S TS STS 

6 Pikiran saya tetap fokus meski harus melakukan 
pekerjaan yang berat. SS S TS STS 

7 Saya mudah mendiamkan orang lain saat sedang 
mengerjakan pekerjaan yang sulit. SS S TS STS 

8 Meskipun lelah bekerja, saya menyempatkan diri untuk 
berkumpul bersama teman-teman. SS S TS STS 

9 Kepala saya sering pusing saat melakukan pekerjaan 
yang sebetulnya bukan tugas saya. SS S TS STS 

10 Pekerjaan yang sulit tidak menurunkan selera makan 
saya. SS S TS STS 

11 Perasaan saya mudah tersinggung saat mengerjakan 
banyak pekerjaan. SS S TS STS 

12 Perasaan gelisah dapat saya tekan meski sedang 
memikirkan target kerja. SS S TS STS 

13 Ketika terbebani dengan tuntutan kerja, saya malah 
sering melamun. SS S TS STS 

14 Selera humor saya tetap terjaga meski sedang dikejar 
waktu dalam pekerjaan. SS S TS STS 

15 Saya cuek dengan lingkungan sekitar karena sudah lelah 
bekerja. SS S TS STS 

16 Saya tetap berusaha menepati janji kepada orang lain 
meski sedang penat menghadapi kesulitan pekerjaan. SS S TS STS 

BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 



NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

17 Saat bekerja, saya sering mengalami sakit perut secara 
mendadak. SS S TS STS 

18 Tuntutan pekerjaan yang tinggi tidak mengganggu pola 
tidur saya. SS S TS STS 

19 Saat mengerjakan tugas yang tergolong sulit, saya 
menjadi murung. SS S TS STS 

20 Saya tidak merasa gugup ketika mendapatkan banyak 
pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. SS S TS STS 

21 Saat pekerjaan menumpuk, mutu kerja saya menurun. SS S TS STS 

22 Saya tetap dapat mengingat poin-poin penting dalam 
pekerjaan meski sedang mengerjakan banyak tugas. SS S TS STS 

23 Ketika berada dalam kondisi tekanan yang berkaitan 
dengan pekerjaan, saya suka membentak orang lain. SS S TS STS 

24 Sekalipun bersitegang dengan rekan kerja, saya tetap 
menjaga hubungan pertemanan dengan baik. SS S TS STS 

TERIMA KASIH, BUKA HALAMAN BERIKUTNYA 

 



ITEM SIKAP TERHADAP BEBAN KERJA 

 

1. Komponen kognitif. 

Merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, terdiri 

dari keseluruhan pikiran yang dimiliki mengenai objek sikap tertentu, bisa 

berupa fakta, pengetahuan dan keyakinan tentang objek. 

a. Bekerja terlalu intensif. 

Bekerja keras secara intensif dapat meningkatkan hasil kerja yang baik, 

tetapi jika dilaksanakan secara terus menerus akan menimbulkan beban kerja 

yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Saya percaya bekerja keras secara terus menerus dapat meningkatkan 

hasil kerja yang baik.        1 

2. Memang sudah seharusnya saya bekerja semaksimal mungkin untuk 

meraih prestasi.        25 

Unfavorabel  : 

1. Bekerja keras secara terus menerus diyakini dapat menimbulkan stres.       

2 

2. Bagi saya untuk memperoleh jenjang karir yang tinggi dalam pekerjaan, 

dapat dilakukan dengan santai.         26 

 

b. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan. 

Banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat dapat 

menimbulkan kelelahan bagi para pekerja. 

Favorabel  : 

1. Banyaknya tuntutan pekerjaan merupakan tantangan yang harus saya 

selesaikan.         3 

2. Meskipun harus merangkap tugas, namun pekerjaan tetap saya kerjakan 

semaksimal mungkin.         27 

Unfavorabel  : 

1. Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat dapat 

menimbulkan kelelahan bagi saya.         4 



2. Pekerjaan yang menumpuk yang harus dikerjakan secara bersamaan 

dapat menjadi beban bagi saya.         28 

 

c. Pekerjaan yang semakin kompleks. 

Berbagai macam pekerjaan yang dihadapi mempunyai tingkat kesulitan 

tersendiri, maka semakin kompleks pekerjaan dapat menimbulkan beban 

pekerjaan yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Berbagai permasalahan dalam pekerjaan di bidang penyiaran merupakan 

tantangan tersendiri bagi saya.         5 

2. Meskipun mengerjakan tugas yang sulit adalah hal yang melelahkan, 

namun dapat memberi kesempatan karyawan untuk belajar.       29 

Unfavorabel  : 

1. Bagi saya, menjadi karyawan bidang penyiaran merupakan beban karena 

tidak ada toleransi waktu dalam mencapi target kerja.         6 

2. Bagi saya, tidak selamanya karyawan bidang penyiaran dapat 

menghadapi kesulitan tugas.         30 

 

d. Kelelahan yang berlebihan yang disebabkan oleh pekerjaan. 

Kelelahan dapat mempengaruhi faktor emosi, kreativitas dan fisik yang 

dapat mengganggu kesehatan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan 

dalam menghadapi pekerjaan. 

Favorabel  : 

1. Setiap pekerjaan jika dilakukan dengan senang hati, dapat menepis rasa 

lelah dalam melakukannya.         7 

2. Meskipun banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, jika dianggap 

sebagai tantangan akan membuat karyawan tetap berenergi dalam 

mengerjakannya.         31 

Unfavorabel  : 

1. Bagi saya kelelahan dapat mempengaruhi fisik yang dapat mengganggu 

kesehatan.        8 



2. Ketika harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang 

bersamaan, maka akan akan menimbulkan kelelahan bagi saya.       32 

 

2. Komponen afektif. 

Merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional, terdiri dari seluruh 

perasaan atau emosi seseorang terhadap objek, terutama penilaian yang positif 

atau negatif. 

a. Bekerja terlalu intensif. 

Bekerja keras secara intensif dapat meningkatkan hasil kerja yang baik, 

tetapi jika dilaksanakan secara terus menerus akan menimbulkan beban kerja 

yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Pekerjaan jika dilakukan dengan senang hati tidak akan menimbulkan 

beban kerja bagi saya.        9 

2. Saya merasa puas ketika dapat menyelesaikan tugas kerja tepat waktu 

dengan bekerja keras.         33 

Unfavorabel  : 

1. Bagi saya, bekerja keras jika dilakukan secara terus menerus dapat 

mengakibatkan rasa bosan saya terhadap pekerjaan.        10 

2. Bekerja keras secara terus menerus membuat saya kurang bergairah 

dalam mengerjakannya.         34 

 

b. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan. 

Banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat dapat 

menimbulkan kelelahan bagi para pekerja. 

Favorabel  : 

1. Saya bangga ketika dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam 

waktu yang singkat.         11 

2. Banyaknya tuntutan pekerjaan justru akan memunculkan rasa bergairah 

saya terhadap pekerjaan tersebut.      35 

 

 



Unfavorabel  : 

1. Saya merasa tertekan saat menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk 

dalam waktu yang bersamaan.        12 

2. Saya mudah merasa lelah ketika harus mengerjakan banyak pekerjaan 

yang harus diselesaikan dengan cepat.       36 

 

c. Pekerjaan yang semakin kompleks. 

Berbagai macam pekerjaan yang dihadapi mempunyai tingkat kesulitan 

tersendiri, maka semakin kompleks pekerjaan dapat menimbulkan beban 

pekerjaan yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Saya bangga jika dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam pekerjaan.      

13 

2. Saya merasa tertantang dalam menghadapi kesulitan pekerjaan.       37 

Unfavorabel  : 

1. Pekerjaan yang semakin kompleks dapat menyebabkan saya tidak 

menyenangi pekerjaan tersebut.        14 

2. Berbagai macam pekerjaan yang kompleks dapat menyebabkan saya 

menjadi bosan terhadap pekerjaan tersebut.       38 

 

d. Kelelahan yang berlebihan yang disebabkan oleh pekerjaan. 

Kelelahan dapat mempengaruhi faktor emosi, kreativitas dan fisik yang 

dapat mengganggu kesehatan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan 

dalam menghadapi pekerjaan. 

Favorabel  : 

1. Meskipun pekerjaannya melelahkan, sebisa mungkin saya tetap bisa 

menjaga emosi yang positif.        15 

2. Saya tidak mudah jenuh terhadap pekerjaan yang melelahkan.       39 

Unfavorabel  : 

1. Saya kurang bersemangat dalam menjalani pekerjaan yang melelahkan.       

16 



2. Saya mudah merasa tidak berdaya dalam menghadapi pekerjaan yang 

melelahkan.         40 

 

3. Komponen konatif. 

Merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang 

dimiliki oleh seseorang, terdiri dari kesiapan seseorang untuk bereaksi atau 

kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. 

a. Bekerja terlalu intensif. 

Bekerja keras secara intensif dapat meningkatkan hasil kerja yang baik, 

tetapi jika dilaksanakan secara terus menerus akan menimbulkan beban kerja 

yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Agar program siaran dapat berjalan dengan baik, saya akan bekerja 

semaksimal mungkin.       17 

2. Saya akan bekerja keras secara terus menerus agar dapat meningkatkan 

hasil kerja yang baik.        41 

Unfavorabel  : 

1. Saya enggan bekerja semaksimal mungkin untuk menghindari stres.       

18 

2. Saya tidak mau mengerahkan seluruh tenga saya dalam melakukan 

pekerjaan.        42 

 

b. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan. 

Banyaknya tuntutan pekerjaan yang harus diselesaikan secara cepat dapat 

menimbulkan kelelahan bagi para pekerja. 

Favorabel  : 

1. Meskipun harus merangkap tugas, namun saya tetap akan mengerjakan 

tugas saya dengan baik.      19 

2. Tuntutan pekerjaan yang berlebihan akan saya kerjakan sampai tuntas.        

43 

 

 



Unfavorabel  : 

1. Saya enggan mengerjakan pekerjaan yang menumpuk dalam waktu yang 

bersamaan karena dapat menjadi beban bagi saya.       20 

2. Saya enggan menyelesaikan pekerjaan yang harus diselesaikan dengan 

cepat karena dapat menimbulkan kelelahan.        44 

 

c. Pekerjaan yang semakin kompleks. 

Berbagai macam pekerjaan yang dihadapi mempunyai tingkat kesulitan 

tersendiri, maka semakin kompleks pekerjaan dapat menimbulkan beban 

pekerjaan yang berlebihan. 

Favorabel  : 

1. Meskipun banyak mengalami kesulitan kerja, saya akan melakukannya 

sebaik mungkin.         21 

2. Saya segera menyelesaikan pekerjaan saya meskipun tingkat 

kesulitannya semakin kompleks.       45 

Unfavorabel  : 

1. Ketika menghadapi pekerjaan yang sulit, saya enggan berupaya 

mengatasinya semaksimal mungkin.       22 

2. Saya cenderung menghindari pekerjaan yang rumit dengan meminta 

teman untuk membantu dalam mengerjakannya.     46 

 

d. Kelelahan yang berlebihan yang disebabkan oleh pekerjaan. 

Kelelahan dapat mempengaruhi faktor emosi, kreativitas dan fisik yang 

dapat mengganggu kesehatan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan 

dalam menghadapi pekerjaan. 

Favorabel  : 

1. Saya akan tetap mengerjakan tugas meski badan saya terasa lelah.     23 

2. Meskipun pekerjaan itu melelahkan, namun saya akan berusaha 

mengatasinya.         47 

Unfavorabel  : 

1. Jika sudah mengalami kelelahan, saya enggan untuk melanjutkan 

pekerjaan lagi.         24 



2. Saya tidak mau mengerjakan tugas yang melelahkan.        48 

 

Komponen Sikap 

Kognitif Afektif Konatif 
Aspek 
Beban 
Kerja 

F UF F UF F UF 

Total 

A 1,25 2,26 9,33 10,34 17,41 18,42 12 
B 3,27 4,28 11,35 12,36 19,43 20,44 12 
C 5,29 6,30 13,37 14,38 21,45 22,46 12 
D 7,31 8,32 15,39 16,40 23,47 24,48 12 

Total 8 8 8 8 8 8 48 

Keterangan: 
F : Favourable 
UF : Unfavourable 
Aspek A : Bekerja terlalu intensif  
Aspek B : Tuntutan pekerjaan yang berlebihan  
Aspek C : Pekerjaan yang semakin kompleks 
Aspek D : Kelelahan yang berlebihan yang disebabkan oleh 

pekerjaan 
 



SKALA 2 
Pilih salah satu dari empat jawaban yang ada dan yang paling sesuai dengan 
memberi tanda “silang” (X). 
SS : jika Anda SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
S : jika Anda SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
TS : jika Anda TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 
STS : jika Anda SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang ada. 

NO PERNYATAAN PILIHAN 
JAWABAN 

1 Saya percaya bekerja keras secara terus menerus dapat 
meningkatkan hasil kerja yang baik. SS S TS STS 

2 Bekerja keras secara terus menerus diyakini dapat 
menimbulkan stres. SS S TS STS 

3 Banyaknya tuntutan pekerjaan merupakan tantangan 
yang harus saya selesaikan. SS S TS STS 

4 Banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan dengan 
cepat dapat menimbulkan kelelahan bagi saya. SS S TS STS 

5 Berbagai permasalahan dalam pekerjaan di bidang 
penyiaran merupakan tantangan tersendiri bagi saya. SS S TS STS 

6 
Bagi saya, menjadi karyawan bidang penyiaran 
merupakan beban karena tidak ada toleransi waktu 
dalam mencapi target kerja. 

SS S TS STS 

7 Setiap pekerjaan jika dilakukan dengan senang hati, 
dapat menepis rasa lelah dalam melakukannya. SS S TS STS 

8 Bagi saya kelelahan dapat mempengaruhi fisik yang 
dapat mengganggu kesehatan. SS S TS STS 

9 Pekerjaan jika dilakukan dengan senang hati tidak akan 
menimbulkan beban kerja bagi saya. SS S TS STS 

10 
Bagi saya, bekerja keras jika dilakukan secara terus 
menerus dapat mengakibatkan rasa bosan saya terhadap 
pekerjaan. 

SS S TS STS 

11 Saya bangga ketika dapat menyelesaikan berbagai 
pekerjaan dalam waktu yang singkat. SS S TS STS 

12 Saya merasa tertekan saat menyelesaikan pekerjaan 
yang menumpuk dalam waktu yang bersamaan. SS S TS STS 

13 Saya bangga jika dapat mengatasi berbagai kesulitan 
dalam pekerjaan. SS S TS STS 

14 Pekerjaan yang semakin kompleks dapat menyebabkan 
saya tidak menyenangi pekerjaan tersebut. SS S TS STS 

15 Meskipun pekerjaannya melelahkan, sebisa mungkin 
saya tetap bisa menjaga emosi yang positif. SS S TS STS 

16 Saya kurang bersemangat dalam menjalani pekerjaan 
yang melelahkan. SS S TS STS 

17 Agar program siaran dapat berjalan dengan baik, saya 
akan bekerja semaksimal mungkin. SS S TS STS 
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18 Saya enggan bekerja semaksimal mungkin untuk 
menghindari stres. SS S TS STS 

19 Meskipun harus merangkap tugas, namun saya tetap 
akan mengerjakan tugas saya dengan baik. SS S TS STS 

20 
Saya enggan mengerjakan pekerjaan yang menumpuk 
dalam waktu yang bersamaan karena dapat menjadi 
beban bagi saya. 

SS S TS STS 

21 Meskipun banyak mengalami kesulitan kerja, saya akan 
melakukannya sebaik mungkin. SS S TS STS 

22 Ketika menghadapi pekerjaan yang sulit, saya enggan 
berupaya mengatasinya semaksimal mungkin. SS S TS STS 

23 Saya akan tetap mengerjakan tugas meski badan saya 
terasa lelah. SS S TS STS 

24 Jika sudah mengalami kelelahan, saya enggan untuk 
melanjutkan pekerjaan lagi. SS S TS STS 

25 Memang sudah seharusnya saya bekerja semaksimal 
mungkin untuk meraih prestasi. SS S TS STS 

26 Bagi saya untuk memperoleh jenjang karir yang tinggi 
dalam pekerjaan, dapat dilakukan dengan santai. SS S TS STS 

27 Meskipun harus merangkap tugas, namun pekerjaan 
tetap saya kerjakan semaksimal mungkin. SS S TS STS 

28 
Pekerjaan yang menumpuk yang harus dikerjakan 
secara bersamaan dapat menjadi beban bagi saya. SS S TS STS 

29 
Meskipun mengerjakan tugas yang sulit adalah hal yang 
melelahkan, namun dapat memberi kesempatan 
karyawan untuk belajar. 

SS S TS STS 

30 
Bagi saya, tidak selamanya karyawan bidang penyiaran 
dapat menghadapi kesulitan tugas. SS S TS STS 

31 
Meskipun banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, 
jika dianggap sebagai tantangan akan membuat 
karyawan tetap berenergi dalam mengerjakannya. 

SS S TS STS 

32 
Ketika harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam 
waktu yang bersamaan, maka akan akan menimbulkan 
kelelahan bagi saya. 

SS S TS STS 

33 Saya merasa puas ketika dapat menyelesaikan tugas 
kerja tepat waktu dengan bekerja keras. SS S TS STS 

34 Bekerja keras secara terus menerus membuat saya 
kurang bergairah dalam mengerjakannya. SS S TS STS 

35 
Banyaknya tuntutan pekerjaan justru akan 
memunculkan rasa bergairah saya terhadap pekerjaan 
tersebut. 

SS S TS STS 
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36 Saya mudah merasa lelah ketika harus mengerjakan 
banyak pekerjaan yang harus diselesaikan dengan cepat. SS S TS STS 

37 Saya merasa tertantang dalam menghadapi kesulitan 
pekerjaan. SS S TS STS 

38 
Berbagai macam pekerjaan yang kompleks dapat 
menyebabkan saya menjadi bosan terhadap pekerjaan 
tersebut. 

SS S TS STS 

39 Saya tidak mudah jenuh terhadap pekerjaan yang 
melelahkan. SS S TS STS 

40 Saya mudah merasa tidak berdaya dalam menghadapi 
pekerjaan yang melelahkan. SS S TS STS 

41 Saya akan bekerja keras secara terus menerus agar dapat 
meningkatkan hasil kerja yang baik. SS S TS STS 

42 Saya tidak mau mengerahkan seluruh tenga saya dalam 
melakukan pekerjaan. SS S TS STS 

43 Tuntutan pekerjaan yang berlebihan akan saya kerjakan 
sampai tuntas. SS S TS STS 

44 
Saya enggan menyelesaikan pekerjaan yang harus 
diselesaikan dengan cepat karena dapat menimbulkan 
kelelahan. 

SS S TS STS 

45 Saya segera menyelesaikan pekerjaan saya meskipun 
tingkat kesulitannya semakin kompleks. SS S TS STS 

46 
Saya cenderung menghindari pekerjaan yang rumit 
dengan meminta teman untuk membantu dalam 
mengerjakannya. 

SS S TS STS 

47 Meskipun pekerjaan itu melelahkan, namun saya akan 
berusaha mengatasinya. SS S TS STS 

48 Saya tidak mau mengerjakan tugas yang melelahkan. SS S TS STS 
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