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KUESIONER MODEL PENINGKATAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA 

MELALUI KOMPETENSI, BERBAGI PENGETAHUAN, DAN KUALITAS 

PELATIHAN 

(Studi Kasus Pada Karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten 

Demak) 

 

KepadaYth. 

Bapak/Ibu/Saudara Responden 

di tempat 

 

Assalamualaikum wr. Wb 

Sehubungan dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang berjudul “Model Peningkatan Kinerja Sumber 

Daya Manusia Melalui Kompetensi, Berbagi Pengetahuan, dan Kualitas Pelatihan ( Studi 



Kasus Pada Karyawan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak. Saya 

mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuesioner yang terdiri dari 

beberapa pertanyaan.Kuesioner di bawah ini merupakan salah satu metode pengumpulan data 

primer yang sangat berguna untuk bahan penyusunan skripsi. 

Mengingat penelitian ini semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan akademik, maka 

saya sangat mengharapkan jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.Berdasarkan dengan 

kode etik penelitian, saya menjamin kerahasiaan indentitas responden dan hasil kuesioner 

tersebut. 

Atas kerjasamanya dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara, saya mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya. 

Wassalamualaikum.wr. wb. 

 Hormat Saya 

 

 

           Hanik Fauzizah 

Lampiran 1 

KUESIONER 

I. Identitas Responden  

a) Nomer Responden : 

b) Umur   : Tahun 

c) Jenis Kelamin  :  Laki-Laki    Perempuan 

Pilih salah satu jawaban dengan tanda ( √ ) 

d) Pendidikan  : SMA      D3   S1   

    S2      S3     

    Pilih salah satu jawaban dengan tanda ( √ )   

e) Masa Kerja  :  Tahun 

f) Pernah Ikut Pelatihan :  Ya      Tidak 



       Pilih salah satu jawaban dengan tanda ( √ ) 

 

 

 

 

 

 

II. Petunjuk Pengisian : 

1. Mohon memberi tanda  ( √) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap paling sesuai 

dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.  

2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali 

kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.  

3. Keterangan Alternatif Jawaban :   

a. STS  :  Sangat Tidak Setuju (1)                    

b. TS  :  Tidak Setuju (2)      

c. KS  :  Kurang Setuju (3) 

d. S    :  Setuju (4)                        

e. SS  :  Sangat Setuju (5) 

 

A. Kinerja Sumber Daya Manusia 

No Pernyataan Jawaban/tanggapan 

STS        TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

1 Saya berhasil mencapai kualitas kerja 

sesuai yang dibebankan. 

 

Kualitas kerja seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 



2 Saya berhasil mencapai kuantitas kerja 

sesuai yang dibebankan. 

 

Kuantitas kerja seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

3 Saya mampu tanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas yang dibebankan. 

 

Tanggung jawab seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Saya mampu kerjasama dalam 

menyelesaikan sebuah tugas yang 

dibebankan. 

 

Kerjasama seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

 

A. Kompetensi 

No Pernyataan Jawaban/tanggapan 

STS TS KS S SS 

1 2 3 4 5 

 

1 Saya memiliki pengetahuan untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang 

dibebankan kepada saya. 

 

Pengetahuan seperti apa, mohon 

dijelaskan…. 

     

 

2 Saya memiliki ketrampilan dalam 

menciptakan sebuah ide baru. 

 

Ketrampilan seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

3 Di organisasi saya, sikap ( attitude ) 

menunjang akan terjadinya pengetahuan 

baru. 

 

Sikap seperti apa, mohon dijelaskan….. 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

B. Berbagi Pengetahuan  

No Pernyataan Jawaban/tanggapan 

STS 

 

TS 

 

KS 

 

S 

 

SS 

 

1 2 3 4 5 

1 Di organisasi saya, sistem yang ada 

memungkinkan terjadinya pertukaran 

pengetahuan yang efektif. 

 

Sistem seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

2 Di organisasi saya, struktur 

organisasi memungkinkan terjadinya 

interaksi untuk saling tukar 

pengetahuan. 

 

     

 



Struktur seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

3 Di organisasi saya, penugasan yang 

diberikan memungkinkan terjadinya 

interaksi untuk saling tukar 

pengetahuan. 

 

Penugasan seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

4 Di organisasi saya, hubungan 

interpersonal memungkinkan 

terjadinya interaksi untuk saling 

tukar pengetahuan. 

 

Hubungan interpersonal seperti apa, 

mohon dijelaskan….. 

     

 

 

 

 

 

C. Kualitas Pelatihan 

No Pernyataan Jawaban/tanggapan 

STS 

 

TS 

 

KS 

 

S 

 

SS 

 

1 2 3 4 5 

1 Ketika saya mengikuti pelatihan, 

peserta terlihat antusias dalam 

mengikuti kegiatan. 

 

     

 



Antusias peserta seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

2 Ketika saya mengikuti pelatihan, 

materi yang disampaikan sangat 

relevan dengan kebutuhan pekerjaan. 

 

Relevansi materi seperti apa, mohon 

dijelaskan….. 

     

 

3 Ketika saya mengikuti pelatihan, 

metode yang di berikan menarik 

sesuai kebutuhan yang ada. 

 

Metode yang menarik seperti apa, 

mohon dijelaskan….. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


