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KUISIONER 

 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Dengan hormat, 

 Sehubung dalam rangka memenuhi skripsi saya pada program Sarjana 

Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Ekonomi, dengan segala kerendahan 

hati saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara membantu dalam memberikan 

jawaban dari beberapa pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner ini berupa 

kuesioner tertutup dan kuesioner terbuka mengenai “MODEL 

PENGEMBANGAN KINERJA SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS 

PEMBELAJARAN ORGANISASIONAL DAN KOMPETENSI PROFESIONAL 

(Studi kasus pada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang)”. Pengumpulan 

data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk penyusunan skripsi dan akan 

dijamin kerahasiaannya.  

 Kesediaan dan kerjasama yang Bapak/Ibu/Saudara berikan dalam bentuk 

informasi yang benar dan lengkap akan sangat mendukung keberhasilan dalam 

penelitian ini. Selain itu jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan juga dapat 

memberi masukan yang sangat berharga bagi saya. 

 Akhir kata saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama 

Bapak/Ibu/Saudara yang telah meluangkan waktu dalam pengisian kuesioner ini. 

Wassalamualaikum Wr.Wb 

 

Hormat saya, 

 

 

Peneliti 
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I. Identitas Responden 

1. Nama Responden : ........................................................... 

2. Usia   : ............................................................ 

3. Jenis Kelamin : ............................................................ 

4. Jabatan  : ............................................................ 

5. Pendidikan  : ............................................................ 

 

II. Petunjuk Pengisian: 

1. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara 

anggap paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan 

jawaban tertulis. 

2. Anda diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terjadi 

dilingkungan organisasi Anda. 

 

A. Kinerja SDM 

No Scale Score 

1 Saya memberikan hasil kualitas kerja yang 

lebih baik dibandingkan dengan rekan kerja 

lainnya 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Kualitas kerjaseperti apa yang anda miliki untuk pekerjaan yang anda 

kerjakan mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

2 Ketepatan waktu menjadi prioritas saya dalam 

melakukan pekerjaan 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Ketepatan waktu mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

3 Saya memiliki inisiatif kerja yang baik dalam 

melakukan suatu pekerjaan dibandingkan 

dengan rekan kerja lainnya 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Inisiatif seperti apa yang anda miliki untuk suatu pekerjaan yang anda 

kerjakan mohon dijelaskan :  

 _____________________________________________________________________ 
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4 Saya selalu menjalin komunikasi dengan 

berbagai pihak terkait tindakan yang akan 

saya lakukan 

STS 1  2  3  4  5  SS 

 Komunikasi mohon dijelaskan : 

 

B. Kompetensi Profesional 

No Scale Score 

1 Saya mampu menguasai bidang yang saya 

kerjakan dengan profesional  

STS  1   2   3   4   5   SS 

Penguasaan bidang seperti apa yang anda lakukan mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

2 Saya memiliki kemampuan mengelola tugas 

dengan baik 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Pengelolaan tugas seperti apa yang anda berikan kepada pekerjaan 

mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

3 Saya memiliki kemampuan untuk dapat 

mengevaluasi pekerjaan yang saya lakukan 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Kemampuan evaluasi seperti apa yang anda lakukan mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 
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C. Pembelajaran Organisasi 

No Scale Score 

1 Saya memiliki kepiawaian dan kemampuan 

untuk menambah kejelasan visi pekerjaan 

yang akan saya lakukan secara obyektif 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Personal Mastery (Kepiawaian Pribadi) seperti apa mohon dijelaskan :  

 

 

 _____________________________________________________________________ 

2 Saya selalu membagikan visi pekerjaan 

kepada sesama rekan kerja untuk dapat 

melakukan pekerjaan secara profesional 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Berbagi Visi  seperti apa yang anda lakukan :  

 

 

 

 _____________________________________________________________________ 

3 Kemampuan mental yang saya miliki lebih 

besar dari rekan kerja lainnya 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Kemampuan mental seperti apa yang anda lakukan dalam bekerja 

mohon dijelaskan :  

 

4 Saya mampu mempelajari kemampuan tim 

dan mampu berfikir secara sistemik agar 

organisasi berjalan baik 

 _____________________________________________________________________ 

Pembelajaran tim seperti apa yang anda 

lakukan mohon dijelaskan : 

 

STS  1   2   3   4   5   SS 

 

5 Saya mampu mengembangkan organisasi 

dengan pekerjaan yang saya lakukan 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Pengembangan seperti apa yang anda lakukan : 
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6 Berbagi informasi dengan rekan kerja 

merupakan pekerjaan yang wajib saya lakukan 

STS  1   2   3   4   5   SS 

Berbagi Informasi seperti apa yang anda lakukan : 

 

 

 

 


