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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

Panduan Pengisian 

 Pertanyaan yang diajukan dan jawaban-jawaban yang diterima semata-mata 

untuk tujuan penelitian 

 Isi dan pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

dengan memberi tanda (X) pada setiap jawaban yang anda pilih 

 Pastikan bahwa jawaban-jawaban yang anda diberikan adalah jawaban yang 

jujur, apa adanya dan sesuai dengan kenyataan 

 Terima kasih ketersedian, kerjasama, dan bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/i berikan 

A. Identitas Responden 

No. Responden  : …………………… 

1. Jenis kelamin  : (       ) Pria   (       ) Wanita 

2. Umur   : ……………  Tahun 

3. Pendidikan Terakhir  : (       ) SMP  (       ) SMA  (       )D3/S1 

4. Status Perkawinan  : (       ) Menikah  (       ) Belum menikah 

  (       ) Duda/Janda 

5. Status Pekerjaan  : (       ) Tetap  (       ) Kontrak 

6. Lama Bekerja  : ……………  Tahun 
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Petunjuk Pengisian Kuisioner 

1. Berikan tanda silang ( X ) pada jawaban yang anda anggap tepat 

2. Dimohon semua pertanyaan dapat di isi secara objektif dan tidak ada yang 

terlewatkan. 

3. Jawaban kuesioner terjamin kerahasiaannya 

 

Sangat Tidak Setuju    STS  1     2     3     4     5 SS    (Sangat Setuju) 

 

Self Disclosure (X1) 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Ketika saya sedang bercerita dengan 

orang terdekat/ keluarga (pengungkapan 

diri), saya bisa membicarakan topik yang 

bermacam-macam/ luas, sebagaimana 

yang saya rasakan saat itu 

STS     1     2     3     4     5     SS 

luas seperti apa (contoh) …… 

2 Saat saya sedang bercerita dengan orang 

terdekat/ keluarga (pengungkapan diri), 

biasanya saya akan membahas hal-hal 

yang bersifat umum terlebih dahulu untuk 

kemudian membicarakan hal-hal yang 

bersifat pribadi yang lebih mendalam 

STS     1     2     3     4     5     SS 

mendalam seperti apa (contoh) …… 
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3 Biasanya saya akan bercerita 

(pengungkapan diri) kepada orang 

terdekat/ keluarga pada waktu/ periode 

tertentu saja. 

STS     1     2     3     4     5     SS 

waktu/ periode seperti apa (contoh) ….. 

 

Job Stress (Y1) 

 

No 
Pernyataan Jawaban 

1 Saya mengalami gangguan tidur ketika 

banyak masalah yang belum terselesaikan 

STS     1     2     3     4     5     SS 

Gangguan tidur seperti apa (contoh)…………. 

2 Saya sulit berkonsentrasi saat bekerja 

ketika sedang memikirkan banyak 

masalah 

STS     1     2     3     4     5     SS 

Sulit berkonsentrasi seperti apa (contoh)………. 

3 Saya mengalami pola makan berlebihan 

ketika sedang menghadapi masalah 

 STS     1     2     3     4     5    SS 

pola makan berlebihan seperti apa (contoh)………. 

4 Saya merasa mudah tersinggung ketika 

teman kerja/ atasan tidak mendengarkan 

pendapat saya dengan baik 

STS     1     2     3     4     5     SS 

mudah tersinggung seperti apa (contoh)………. 

 

 

 



vii 
 

 
 

Turnover Intention (Y2) 

No Pernyataan Jawaban 

1 Saya sering berpikir untuk keluar dari 

tempat kerja sekarang  

STS     1     2     3     4     5     SS 

  berpikir untuk keluar seperti apa (contoh) …………….. 

2 Saya berniat untuk mencari 

pekerjaan yang lain setelah saya 

memutuskan untuk keluar dari 

pekerjaan ini 

STS     1     2     3     4     5     SS 

berniat mencari pekerjaan lain seperti apa (contoh) ………. 

3 Mungkin tahun ini atau tahun depan 

saya berniat untuk keluar dari 

pekerjaan dan mecari pekerjaan lain 

yang lebih baik 

STS     1     2     3     4     5     SS 

Berniat untuk keluar dari pekerjaan seperti apa (contoh)…….. 

 

Social Support (variabel moderating) 

No Pernyataan Jawaban 

1 Saya akan mudah untuk 

mengungkapkan perasaan yang saya 

alami ketika mendapatkan dukungan 

emosional dari lawan bicara saya  

STS     1     2     3     4     5     SS 

dukungan emosional seperti apa (contoh) ……. 
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2 Saya akan bercerita  tentang 

permasalahan yang sedang saya 

hadapi pada orang yang dapat 

memberikan dukungan instrumental 

kepada saya (dukungan secara nyata) 

STS     1     2     3     4     5     SS 

dukungan instrumental seperti apa (contoh) ………… 

3 Saya senang bercerita untuk bertukar 

pikiran agar mendapatkan dukungan 

informasi dari orang-orang disekitar 

saya 

STS     1     2     3     4     5     SS 

dukungan informasi seperti apa (contoh) …………….. 

4 Saya dapat menceritakan banyak hal 

kepada orang-orang disekitar karena 

saya mendapatkan dukungan 

persahabatan dari mereka 

STS     1     2     3     4     5     SS 

dukungan persahabatan seperti apa (contoh) ………… 

 


