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LAMPIRAN 4 

Profil Responden 

Berilah tanda check list (√ ) untuk setiap jawaban yang menurut anda paling 

sesuai dengan diri anda 

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

 

2. Jenis Kelamin  :    Pria     Wanita 

 

 

3. Usia   :    20-25 Tahun     31-40 Tahun 

   26-30 Tahun                > 40 Tahun 

 

4. Pendidikan Terakhir :   D3             D4      S2 

       

  SLTA      S1            Lainnya 

5. Jabatan                        : 

 

6. Bagian                         : 

 

 

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner 

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap butir 

pertanyaan dengan cermat. 

2. Bapak/Ibu tinggal beri tanda check list ( √ ) pada kolom yang sesuai 

dengan pilihan. 

3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif 

jawaban. 

4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban,beri tanda (X) pada 

kolom yang salah kemudian beri tanda check list ( √ ) pada kolom yang 

sesuai. 

5. Semua pertanyaan yang ada, mohon di jawab tanpa ada satupun yang 

terlewat. 

 

B. Keterangan Jawaban 



1. STS : Sangat Tidak Setuju 

2. TS : Tidak Setuju 

3. RR : Ragu-Ragu  

4. S : Setuju  

5. SS  : Sangat Setuju  

 

Organization Commitment (Komitmen Organisasi) (X1) 

Isi dan beri centang pada pilihan jawaban 

No Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

SS S RR TS STS 

1 Saya merasa memiliki ikatan 

emosional  terhadap organisasi 

ditempat saya bekerja 

     

2 

 

 

3 

 

 

4 

Saya merasa memiliki 

kontribusi dalam kegiatan 

organisasi 

Saya harus mempertimbangkan 

apa yang dikorbankan jika 

keluar dari organisasi disini 

Saya merasa rugi jika 

meninggalkan pekerjaan di 

rumah sakit ini 

     

5 Keyakinan tentang tanggung 

jawab membuat saya tetap 

didalam organisasi 

     

6 Saya terus bekerja dirumah 

sakit ini karena adanya tekanan 

dari pihak dalam organisasi 

maupun diluar organisasi 

     

 

Job Involvement (Keterlibatan) Kerja(X2) 

No Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

SS S RR TS STS 

1 Saya memiliki kepedulian yang 

tinggi terhadap pekerjaan dan 

perusahaan ditempat saya 

bekerja 

     



2 Saya puas dengan pekerjaan 

saya 
     

3 Saya ingin mencari pekerjaan 

yang lain 
     

4 Saya kurang bangga dengan 

pekerjaan dan perusahaan 

dimana saya bekerja 

     

5 Saya merasa kurang memiliki 

komitmen terhadap pekerjaan 

maupun perusahaan 

     

 

Job Satisfaction (Kepuasan Kerja) (X3) 

NO Pertanyaan 
Pilihan jawaban 

SS S RR TS STS 

1 Saya puas dengan gaji yang 

diberikan oleh perusahaan. 
     

2 Saya merasa gaji dan tanggung 

jawab yang diberikan kepada 

saya sesuai 

     

3 Saya mendapatkan imbalan atas 

pencapaian prestasi kerja yang 

memuaskan 

     

4 Saya merasa memiliki 

kesempatan untuk dapat 

dipromosikan ditempat saya 

bekerja 

     

5 Saya merasa memiliki 

kesempatan untuk 

mengembangkan karir di rumah 

sakit ini 

     

6 Saya mendapatkan dukungan 

dari rekan kerja dalam 

melakukan pekerjaan saya 

     

7 Rekan kerja selalu sigap dalam 

membantu saya dalam 

menyelesaikan tugas saya 

     

8 Saya merasa mendapatkan 

dukungan dari atasan dalam 

melakukan pekerjaan saya 

     

9 Saya memiliki atasan yang 

berkompeten dalam bidangnya 
     

10 Saya merasa perlakuan yang 

tidak adil dari atasan 
     



11 Atasan saya tidak mendengarkan 

pendapat bawahannya 
     

12 Saya merasa senag dengan 

organisasi dan pekerjaan yang 

ada di rumah sakit ini 

     

13 Saya merasa tidak keberatan 

dengan tambahan waktu kerja 
     

14 Saya senang hati untuk 

membantu rekan kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaanya 

walaupun bukan tanggung jawab 

saya 

     

 

Kinerja  (Y) 

No Kemampuan 
Pilihan jawaban 

SS S RR TS STS 

1 Saya merasa dapat memahami 

semua pekerjaan yang diberikan 

kepada saya dengan baik 

     

2 Saya selalu mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan kepada 

saya sesuai dengan ketetapan 

organisasi 

     

3 Dengan sumber daya yang ada 

didalam organisasi dapat 

membantu saya dalam bekerja 

     

4 Saya dapat melakukan 

penyesuaian diri dengan 

pekerjaan yang diberikan kepada 

saya 

     

 

No Motivasi 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

5 Saya memiliki hubungan kerja 

yang baik dengan sesama 

pegawai lainnya 

     

6 Saya merasa fasilitas kerja yang 

diberikan organisasi dapat 

membantu saya dalam bekerja 

     

7 Saya merasa suasana kerja 

didalam organisasi selalu terjaga 

dengan baik 

     

8 Saya merasa kebijakan dalam      



bekerja yang ditetapkan 

kepemimpinan sudah sangat 

tepat 
 

No Hasil Kerja 
Pilihan Jawaban 

SS S RR TS STS 

9 Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan 

ketetapan organisasi 

     

10 Hasil pekerjaan yang saya 

kerjakan sudah sesuai dengan 

ketetapan dan tujuan organisasi 
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