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INSTRUKSI 

Coret yang tidak perlu atau lingkari jawaban yang Anda pilih: 

1. Jenis kelamin : Pria/Wanita 

2. Pendidikan tertinggi : SD/SMP/SMU/SMK/D1/D2/D3/S1/S2/S3 

3. Usia : 

a. <20 tahun 

b. 21 – 30 tahun 

c. 31 – 40 tahun 

d. > 40 tahun 

Jawablah pertanyaan dengan cara memberi Tanda Silang [X] pada salah satu kategori jawaban yang 

telah disediakan. Adapun rincian arti dari masing-masing kategori jawaban dijelaskan sebagai berikut: 

 

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

 

Karakteristik Budaya Organisasi 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

Inovasi dan pengambilan resiko: 
1 Karyawan melakukan tindakan kreatif dalam penyelesaian 

pekerjaan 
     

2 Karyawan melakukan tindakan berani dalam pengambilan 

resiko dalam bekerja 

     

Perhatian terhadap detail: 
3 Karyawan sangat teliti dalam melakukan pekerjaannya       

4 Karyawan melakukan perhatian rinci dalam menyelesaikan 

pekerjaannya  

     

Orientasi hasil: 
5 Karyawan melakukan pekerjaannya dengan menekankan 

hasil yang maksimal  
     

6 Karyawan dalambekerja melakukan tindakan efektif guna 

memperoleh hasil yang lebih baik  

     

Orientasi manusia: 
7 Karyawan saling mengingatkan demi mencapai tujuan 

bersama 
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No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

8 Karyawan melakukan tindakan saling membantu apabila 

ada rekan kerja yang mengalami kesulitan 

     

Orientasi tim: 
9 Karyawan melakukan kerjasama tim dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

     

10 Karyawan melakukan koordinasi antar rekan kerja dan 

pimpinan dalam setiap pekerjaan 

     

Agresivitas: 
11 Karyawan dalam melakukan pekerjaan cenderung bergerak 

tanpa disuruh 
     

12 Karyawan melakukan pekerjaan dengan prestasi yang lebih 

baik dibanding dengan rekan kerja yang lain 

     

Stabilitas: 
13 Karyawan melakukan perencanaan kerja sebelum bekerja 

selama satu periode kerjanya 
     

14 Karyawan merasakan ketenangan atau kenyamanan dalam 

melakukan aktivitas kerja  

     

 

Variabel gaya kepemimpinan: 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

Hubungan antara pemimpin dengan bawahan (leader-member relations) 
15 Saya memiliki hubungan personal yang baik dengan atasan.      

16 Saya dapat bersikap secara professional dengan atasan      

Struktur tugas (task structure). 
17 Saya mendapatkan tugas-tugas yang jelas.      

18 Saya mendapatkan instruksi yang rinci tentang cara 

mengerjakan tugas 

     

Kewibawaan kedudukan pemimpin (leader’s position power). 
19 Saya dapat memahami dan menerima serta melaksanakan 

instruksi yang diberikan atasan. 
     

20 Saya  selalu mendapat masukan dari atasan tentang situasi 

pekerjaan yang sulit atau terbengkalai. 

     

 

Variabel kepuasan: 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

Isi pekerjaan: 
21 Saya puas ditempatkan sesuai dengan keahlian      

22 Saya puas karena pekerjaan yang diberikan sesuai dengan      
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No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

latar belakang pendidikan 
Gaji dan Keuntungan: 
23 Saya puas menerima gaji sesuai dengan beban kerja dan 

tanggung jawab 
     

24 Saya puas gaji yang saya terima tepat waktu.      

Kondisi pekerjaan: 
25 Saya puas bekerja dalam lingkungan kerja yang aman, 

bersih dan nyama 
     

26 Saya puas karena lingkungan kerja saya mendorong 

semangat dalam menyelesaikan pekerjaan 

     

Fasilitas: 
27 Saya puas fasilitas yang disediakan oleh perusahaan 

lengkap dan layak pakai. 
     

28 Saya puas fasilitas yang disediakan perusahaan dapat 

digunakan sewaktu-waktu. 

     

Hubungan Kerja: 
29 Saya puas karena pimpinan selalu memberikan pengarahan 

kepada karyawan dalam setiap pekerjaan 
     

30 Saya puas karena komunikasi karyawan dan pimpinan 

terjalain dengan baik dalam menyelesaikan masalah 

pekerjaan 

     

 

Variabel kinerja karyawan 

No Daftar Pertanyaan Jawaban 
SS S N TS STS 

Kuantitas pekerjaan: 
31 Tingkat pencapaian volume kerja yang saya hasilkan telah 

sesuai dengan harapan perusahaan  
     

Kualitas pekerjaan: 
32 Kualitas pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan 

standart operasional prosedur perusahaan 

     

Ketepatan waktu: 
33 Saya dapat menghasilkan pekerjaan sesuai dengan target 

waktu yang ditentukan perusahaan 
     

34 Saya dapat bekerjasama dengan baik dengan rekan kerja 

guna menghasilkan pekerjaan yang cepat dan efisien 

     

 

 

Terima Kasih 

 




