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KUESIONER 

 

PENGARUH MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN 
TERHADAP KARYAWAN BAGIAN BENGKEL  

PT. NASMOCO PEMUDA  
SEMARANG 

 
Kami mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Soegijapranata mohon kesediaannya 
untuk mengisi kuesioner. Data dan jawaban Anda kami jamin kerahasiaannya. Atas 
perhatian dan kesediannya kami haturkan terima kasih. 
 
 
 
 
I. Identitas Responden 
 

1. Nama  : ………………………………. 

2. Usia  : 

       a. < 20 tahun 

        b. 20-30 tahun 

        c. 31- 40 tahun 

        d. ≥ 40 tahun 

3. Pendidikan Terakhir: 

       a. SLTP 

        b. STM 

        c. Diploma   

4. Status      : 

         a. Belum menikah 

         b. Menikah 
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II. Pertanyaan Kuesioner 

Isilah pertanyaan di bawah ini dengan tanda (X) pada kolom pilihan Anda: 

Keterangan: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 

PERNYATAAN STS TS N S SS
MOTIVASI KERJA (Diisi Karyawan)      
Kebutuhan Berprestasi      
1. Saya mencoba dengan sangat sungguh-sungguh 

untuk meningkatkan kinerja saya di masa lalu 
     

2. Saya menikmati tantangan yang sulit      
3. Saya ingin tahu bagaimana kemajuan yang saya 

capai ketika sedang menyelesaikan tugas 
     

4. Saya suka menetapkan tujuan dan mencapai 
tujuan yang realistis 

     

5. Saya menikmati kepuasan dari penyelesaian 
tugas yang sulit 

     

Kebutuhan Kekuasaan      
6. Saya menikmati persaingan dan kemenangan      
7. Saya menikmati tanggung jawab      
8. Saya menyampaikan kepuasan dari penyelesaian 

tugas yang sulit 
     

9. Saya suka mempengaruhi orang lain agar 
mengikuti cara saya melakukan sesuatu 

     

10. Saya sering bekerja untuk mendapatkan lebih 
banyak kendali atas peristiwa-peristiwa di sekitar 
saya 

     

Kebutuhan Afiliasi      
11. Saya sering mendapati diri saya berbicara 

dengan orang-orang di sekitar tentang masalah-
masalah di luar pekerjaan 

     

12. Saya ingin disukai orang lain      
13. Saya cenderung membangun hubungan yang 

erat dengan para rekan sekerja 
     

14. Saya menikmati menjadi bagian kelompok 
dalam organisasi 

     

15. Saya lebih menikmati bekerja sama dengan 
orang lain daripada bekerja sendiri 
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PERNYATAAN STS TS N S SS
KEPEMIMPINAN (Diisi Karyawan)      
1. Biasanya atasan langsung saya hanya 

mengajukan tujuan yang ingin dicapai dan 
menyerahkan kepada saya bagaimana cara 
mencapainya 

     

2. Atasan langsung saya sering menekankan 
pentingnya tugas dan meminta saya 
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya 

     

3. Ketika memberi tugas, atasan saya sering 
menekankan pentingnya efisiensi dan meminta 
anak buahnya untuk menyelesaikan tugas 
sesegera mungkin 

     

4. Ketika memberikan tugas, atasan saya sering 
memberitahu anak buah untuk tidak merusak 
hubungan dengan orang-orang tertentu 

     

5. Ketika memberi tugas, atasan langsung saya 
biasanya berdiskusi dengan saya, dan jarang 
memberikan perintah secara leterlek (kaku) 

     

6. Atasan langsung saya menekankan pentingnya 
menjalin hubungan baik dengan anak buah 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58

PERNYATAAN STS TS N S SS
KINERJA (Diisi Pimpinan)      
1. Kualitas hasil kerja karyawan sesuai dengan 

standar perusahaan 
     

2. Kuantitas hasil kerja karyawan ini melebihi 
karyawan lain 

     

3. Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 
pada waktunya 

     

4. Karyawan ini mampu menggunakan waktu kerja 
dengan efektif 

     

5. Karyawan memiliki tingkat kemandirian yang 
tinggi 

     

6. Karyawan memiliki komitmen kerja yang tinggi 
terhadap pekerjaannya 
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