
Lampiran 

KUESIONER

PETUNJUK PENGISIAN

 Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr, atas kesediaannya mengisi 

kuesiner. 

 Bagian pertama berisi identitas responden.  Isilah Identitas   Bapak/Ibu/Saudara 

pada kolom yang telah disediakan. 

 Pada bagian kedua, berisi daftar pertanyaan yang terdiri dari 3 bagian  yaitu: 

     Kepemimpinan, Motivasi, dan Kinerja.

 Tidak ada jawaban benar atau salah atas pernyataan yang ada.

 Kolom yang disediakan ada 5 pilihan, dengan ketentuan:

No.                    Kategori                                          Skor Nilai

1. SS    = Sangat Setuju  81 - 100    

2.   S    = Setuju 61 - 80   

3. CS   = Cukup Setuju 41 – 60    

4. KS = Kurang Setuju 21 – 40     

5. STS = Sangat Tidak Setuju 1  - 20       

IDENTITAS PENELITI

Nama              :   Ida Ropaida I.S. S.E.

NPM               :  1021011046

Program Studi :  Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Lampung

Alamat             :  Jln Cendana No 6 Wayhalim, Bandar Lampung
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IDENTITAS RESPONDEN

Nomor Responden         : .........................................................

Jenis Kel;amin               :    (   )  Laki laki         (   ) Perempuan

Pendidikan                     : .........................................................

Jumlah Anak                  : ..........................................................

Mulai Bekerja                 : ..........................................................

Pekerja di Sub Bagian    : ..........................................................

PETUNJUK PENGISIAN:  Mohon kesedian Bapak dan Ibu untuk mengisi 

kuesioner ini dengan menulis angka yang telah ditentukan.

1.  KEPEMIMPINAN

No Pertanyaan
SS
(5)

S
(4)

CS
(3)

KS
(2)

STS
(1)

81-100 61 - 80 41 – 60 21 - 40 1  - 20

1 Hubungan  komunikasi pimpinan 
dan bawahan terjalin dengan baik 
dan tidak kaku.

2 Apabila ada tugas dari pimpinan 
tidak bisa di selesaikan, bawahan 
akan ditegur.          

3 Pemimpin mampu memberi 
semangat  pada bawahan agar 
bekerja lebih giat lagi        

4 Pimpinan bertanggung jawab atas 
kesalahan kerja yang dilakukan 
staff.       

5 Jika ada permasalahan Fakultas, 
keputusan diambil dengan 
mendengarkan masukan dari staf.      

6 Keputusan pimpinan selalu 
bersinergi dengan bawahan

7 Pemimpin memberi motivasi 
kepada bawahan
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8 Pemimpin memberikan perhatian 
yang penuh atas pekerjaan yang 
didelegasikan 

9 Pemimpin mempunyai rasa 
tanggung jawab yang besar 
terhadap Fakultas yang
dipimpinnya

10 Pemimpin mempunyai visi 
kedepan yang baik

1. MOTIVASI

No Pertanyaan

SS
(5)

S
(4)

CS
(3)

KS
(2)

STS
(1)

81-100 61 - 80 41 – 60 21 - 40 1  - 20

1 Apakah gaji yang telah saudara 
terima sesuai dengan kinerja yang 
telah dilakukan ?

2 Apakah gaji yang saudara terima 
mencukupi untuk kebutuhan 
sehari-hari ?

3 Apakah saudara sering 
mendapatkan tambahan lain diluar 
gaji yang diterima ?

4 Apakah rumah saudara sudah 
layak huni ?

5 Pegawai memperoleh pujian/ 
penghargaan/ dari pimpinan sesuai 
dengan pekerjaan

6 Hubungan kerja antar pegawai, 
terbina dengan baik dan penuh 
keakraban sehingga membuat 
suasana kerja menjadi bergairah.

7 Fakultas  berupaya menciptakan 
tempat kerja yang aman dan 
nyaman (kondusif) bagi para 
pegawai.

8 Fakultas memberikan relaksasi 
(seperti mengadakan rekreasi 
bersama, dan lain-lain) dalam 
memupuk kebersamaan dan 
semangat kerja. rangka

9 Jabatan pekerjaan yang dimiliki 
saat ini sudah dapat memberikan 
dorongan motivasi akan rasa aman 
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di masa depan.
10 Kesempatan pengembangan karir 

pegawai untuk selalu ada dan 
diberikan secara adil kepada 
pegawai.

2.KINERJA 

No Pertanyaan

SS

(5)

S

(4)

CS

(3)

KS

(2)

STS

(1)

81-100 61 - 80 41 – 60 21 - 40 1  - 20
1 Pegawai memiliki 

Kesetiaan/patuh perintah atas 
pekerjaan yang diberikan

2 Pekerjaan dapat diselesaikan 
sesuai jadwal.

3 Pekerjaan yang diberikan tidak 
boleh ditunda.     

4 Beban kerja yang diberikan 
tidak melebihi kemampuan 
pegawai.

5 Resiko kegagalan dalam 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan, pegawai mampu 
menyelesaikan.

6 Pegawai untuk hadir dan 
pulang tepat waktu

7 Pegawai mampu memberikan 
hasil pekerjaan dengan objektif 
dan transfaran.

8 Pegawai mampu bekerjasama 
dengan rekan kerja untuk 
menyelesaikan tugas yang 
diberikan.

9 Pegawai mampu mengambil 
keputusan dengan tepat dalam 
melaksanakan tugas.

10 Pegawai harus mendukung Visi 
Fakultas Fakultas Teknik 10 
Terbaik Nasional Berbasis 
Riset Terpadu 2025.  
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