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KUESIONER 

 

Yth.Bapak/Ibu 

Sehubungan dengan penulisan penelitian skripsi mahasiswa jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang 

(UNISSULA), saya memohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban 

atau mengisi kuesioner penelitian dengan sebaik-baiknya. Kuesioner ini bukan 

merupakan tes, sehingga tidak ada jawaban benar/salah. Jawaban yang paling baik 

adalah yang sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu yang sebenarnya. Karena jawaban 

yang bapak/Ibu berikan hanya semata-mata untuk kepentingan penelitian ilmiah 

dan saya sebagai peneliti menjamin kerahasiaannya. Jawaban dari Bapak/Ibu tidak 

berpengaruh pada nilai atau nama baik instalasi. 

Atas kesediaan Bapak/Ibu, saya ucapkan banyak terimakasih. 

Semarang, ……………..2017 

Hormat Saya, 

 

 

Siska Puspitasari 

Nim : 30401411446 



 

 

I. Biodata Pengisi 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : Laki-laki / Perempuan. 

3. Umur   : ………………. Tahun. 

4. Pendidikan terakhir : DIII / S1/ S2 . 

5. Profesi   : Sudah / Belum. 

 

II. Petunjuk Pengisian 

1. Sebelum mengisi pernyataan berikut. Mohon kesediaan Bapak/Ibu 

untuk membaca terlebih dahulu petunjuk pengisian ini. 

2. Setiap pertanyaan pilih salah satu jawaban yang paling sesuai 

dengan keadaan Bapak/Ibu , bubuhkan tanda check list () pada 

kolom yang tersedia. 

3. Keterangan pilihan. 

STS : Sangat tidak setuju 

TS : Tidak Setuju 

CS : Cukup Setuju 

S : Setuju 

SS : Sangat Setuju 

4. Mohon setiap pernyataan dapat diisi seluruhnya 

 

 

 



 

 

1) Kepemimpinan spiritual  

No Pernyataan 

 

Alternatif Jawaban 

STS TS CS S SS 

1. Saya merasa pemimpin saya 

selalu memberikan inspirasi dan 

saya bekerja untuk mencapai visi 

     

2. Pemimpin saya telah 

memberikan nilai islam dalam 

kepemimpinanya dan menjadi 

pemimpin yang tulus kepada 

saya 

     

3. Saya telah menjadi lebih baik 

dan melayani dengan kasih 

sayang dan fokus pada amal 

shaleh dalam pekerjaan  

     

Menurut Bapak/Ibu kepemimpinan spiritual yang paling dominan 

adalah: 

  

 

  



 

 

2) Motivasi intrinsik 

No Pernyataan 

 

Alternatif Jawaban 

STS TS CS S SS 

1. Saya bekerja secara maksimal 

untuk memperoleh keberhasilan/ 

pencapaian dalam tugas 

     

2. Saya merasa puas telah bekerja 

di RSI Semarang 

     

3. Saya telah mengikuti aktivitas 

yang ada pada perusahaan dan 

telah memahami dengan benar 

peran dan tanggung jawab yang 

diberikan oleh perusahaan 

     

Menurut Bapak/Ibu motivasi intrinsik yang paling dominan adalah: 

 

3) Komitmen organisasi  

No Pernyataan 

 

Alternatif Jawaban 

STS TS CS S SS 

1. Saya merasa senang bekerja di 

RSI Semarang  

     

2. Saya merasa memiliki instansi 

kerja sehingga berusaha bekerja 

sebaik-baiknya 

     



 

 

3. Saya berusaha tetap bekerja di 

RSI karena instansi kerja saya 

memiliki nilai tambah 

dibandingkan di tempat kerja 

lain  

     

4. Saya merasa nyaman bekerja di 

RSI Semarang 

     

Menurut Bapak/Ibu Komitmen  yang paling dominan adalah: 

 

4) Kepuasan kerja 

No Pernyataan 

 

Alternatif Jawaban 

STS TS CS S SS 

1. Gaji yang saya terima selama ini 

sudah memberikan kepuasan 

kerja 

     

2. Pekerjaan yang saya lakukan 

sangat menarik sehingga saya 

merasa puas. 

     

3. Saya memiliki peluang yang 

sama dengan yang lain untuk 

meraih posisi yang lebih baik 

     

4. Atasan memberikan perhatian      



 

 

dan memuji saya apabila 

mencapai hasil yang maksimal 

5. Rekan kerja saya mendorong 

saya dalam melaksanakan 

pekerjaan dengan baik sehingga 

saya merasa puas 

     

Menurut Bapak/Ibu kepuasan kerja yang paling dominan adalah: 

 

 

 

 

 

  



 

 



 

 

 


