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KUESIONER PENELITIAN  

HUBUNGAN DISIPLIN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG 

 

Yth. 

Sdr Bapak/Ibu 

Di Tempat 

 

 

Dengan hormat, 

 

 

Saya adalah Yudi Aristama Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung dengan nomor pokok 0711011133, sedang 

mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: 

“HUBUNGAN DISIPLIN KERJA DENGAN KINERJA PEGAWAI PADA 

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI LAMPUNG”. 

 

Sehubungan dengan tujuan tersebut, saya membutuhkan bantuan Anda untuk 

dapat menjadi responden dalam mengisi kuisioner penelitian sebagaimana yang 

terlampir di bawah ini. Sesuai dengan etika penelitian, saya akan menjaga 

kerahasiaan jawaban Anda. 

Atas kesediaan dan bantuan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti, 

 

Yudi Aristama 

NPM: 0711011133 

 

 



I.  IDENTITAS RESPONDEN 

Isilah keterangan di bawah ini dengan memberikan tanda check (√) dengan 

data yang relevan pada kotak yang tersedia. 

Jenis kelamin : Laki-laki 

   : Perempuan 

Pendidikan  : SD 

     SMP 

     SMA 

     S1 

     S2 

     S3 

Usia  : < 20 tahun  

     20-30 tahun 

     31-40 tahun 

     > 40 tahun 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.  DAFTAR PERNYATAAN TENTANG DISIPLIN KERJA 

Jawablah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

alternatif jawaban yang sudah disediakan. 

. 

No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

Waktu Masuk Kerja      

1. Saudara bekerja terus menerus selama waktu 

yang telah ditentukan  

     

2. Saudara bersungguh-sungguh setiap 

melakukan pekerjaan 

     

3. Saudara berusaha datang ke tempat kerja 

lebih awal dari waktu yang ditentukan 

     

Waktu Bekerja      

4. Saudara datang dan pulang kerja sesuai 

dengan waktu yang ditentukan instansi 

     

5. Selalu menyelesaiakan pekerjaan sesuai 

dengan waktu atau jam yang telah ditentukan 

     

6 Dalam setiap pelaksanaan kerja, saudara 

selalu memperhatikan prosedur kerja yang 

telah ditetapkan oleh instansi 

     

Kepatuhan Terhadap Tata Tertib      

7. Instansi memberikan sanksi yang tegas bagi 

yang melanggar peraturan 

     

8. Saudara memberi tahu lebih dahulu (surat 

izin) jika absen bekerja 

     

9. Saudara tidak pernah meninggalkan tempat 

kerja selama jam kerja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.  DAFTAR PERNYATAAN TENTANG KINERJA 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada 

alternatif jawaban yang sudah disediakan. 

 

No Pertanyaan 
Alternatif Jawaban 

SS S N TS STS 

Kuantitas Hasil Kerja      

1. Selama bekerja, hasil pekerjaan saya lebih 

baik bila dibandingkan dengan waktu yang 

lalu 

     

2. Selama bekerja, saya berusaha bekerja lebih 

baik dari rekan kerja 

     

Kualitas Hasil Kerja      

3. Standar kualitas kerja yang telah ditetapkan 

oleh instansi selama ini dapat saya capai 

dengan baik 

     

4. Saya berusaha menghasilkan kualitas kerja 

yang baik dibandingkan dengan rekan kerja 

     

Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan      

5. Seluruh tugas pekerjaan selama ini dapat 

saya kerjakan dan hasilnya sesuai dengan 

waktu yang telah direncanakan instansi 

     

6. Waktu pengerjaan tugas selama ini lebih 

cepat dari sebelumnya 

     

 


