
KUESIONER 

“PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN PELATIHAN 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI NON ASN PADA KANTOR DINAS 

PEMADAM KEBAKARAN KOTA SEMARANG” 

Bersama ini, saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi daftar kuesioner 

yang diberikan. Informasi yang bapak/ibu berikan merupakan bantuan yang sangat 

berarti bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Atas bantuan dan perhatian 

bapak/ibu, saya ucapkan terima kasih.  

Identitas responden  

Nama   : 

Umur    : 

Lama bekerja : 

Jenis Kelamin  : L  /  P 

Pendidikan terakhir :  SLTA  DIPLOMA  SARJANA 

 

Petunjuk Pengisian  

1. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar.  

2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai untuk 

menjawabnya.  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda ( √ ) pada salah 

satu jawaban yang anda anggap paling benar.  

 



Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang paling sesuai dengan pilihan Anda. Setiap 

responden diharapkan memilih hanya 1 jawaban.  

Keterangan Skor Penilaian :  

5 = Sangat Setuju (SS)  

4 = Setuju (S)  

3 = Kurang Setuju (KS)  

2 = Tidak Setuju (TS)  

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

NO PERNYATAAN 

NILAI 

TARGET 

5 4 3 2 1 

I. MOTIVASI KERJA 

1 
Prestasi kerja saya sudah sesuai dengan 

harapan perusahaan.           

2 
Saya menerima penghargaan atas prestasi kerja 

yang sudah saya dan rekan rekan saya lakukan. 
          

3 Saya memiliki kemampuan bekerja yang baik .           

4 
Saya sudah mendapatkan jaminan kecelakaan 

dan keselamatan bekerja sesuai dengan SOP.           

5 
Perusahaan menyediakan makan siang dan 

menyediakan minuman            

Motivasi yang bagaim,anakah yang membuat anda semangat dalam 

melaksanaan pekerjaan ? 

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

II. DISIPLIN KERJA 

1 
Saya hadir dan pulang tepat waktu sesuai 

dengan ketentuan perusahaan           

2 
Saya selalu menggunakan seragam dan atribut 

lengkap sesuai dengan peraturan perusahaan.           

3 
Saya selalu berlaku ramah dengan pimpinan 

maupun rekan kerja.           



4 
 Instansi memberikan sanksi yang tegas bagi  

yang melanggar peraturan           

sanksi yang bagaimanakah yang tegas bagi yang melanggar peraturan 

……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………… 

III. PELATIHAN 

1 
Pengetahuan yang saya miliki sesuai dengan 

standar perusahaan.           

2 
Keterampilan yang saya miliki sudah sesuai 

dengan standar perusahaan.           

3 
Saya selalu mencari informasi terbaru dan 

pengetahuan baru untuk menambah 

keterampilan dalam bekerja.           

Informasi apa yang anda harapkan untuk menambah keterampilan dalam 

bekerja. 

……………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………… 

IV. KINERJA 

1 
Saya dapat menyelesaikan semua 

tugas/pekerjaan .           

2 
Saya menyelesaikan tugas dengan baik dan 

sesuai dengan SOP.           

3 
Saya menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai 

dengan SOP.           

4 
Saya selalu melakukan absensi kehadiran dan 

pulan tepat waktu dengan mesin absensi.           

5 Saya selalu kompak dengan rekan / tim saya 

saat menyelesaikan perusahaan.           

Apakah kinerja ada selama inis esuai dengan standar pekerjaan?. 

……………………………………………………………………………

….……………………………………………………………… 

 

IV. KEPUASAN KERJA  

1 

Saya senang dengan pekerjaan saat ini karena 

sesuai dengan pendidikan  

/ pengalaman kerja karyawan            

2 
Saya senang dengan pekerjaan saat Ini karena 

sesuai dengan kemampuan saya            

3 
Saya merasa senang karena ada kesempatan 

terbuka untuk dipromosikan            



4. 

Saya menerima gaji yang cukup dan sesuai, 

berdasarkan tanggung jawab pekerjaan yang 

diberikan pada saya 

     5. Saya menerima tunjangan hari raya sesuai 

dengan prestasi kerja saya sendiri 

     

Tunjangan seperti apa yang anda harapkan dari  perusahaan  

……………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………… 

 

 


