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PROGRAM STUDI PSIKOLOGI 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

Kampus Terpadu, Jl. Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 

 

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh 

Bapak/ibu yang peneliti hormati. Perkenankan peneliti untuk belajar 

banyak dari pengalaman Anda sekalian. Belajar mengenai apa yang Anda 

rasakan, apa yang Anda alami, apa yang Anda pikirkan dan apa yang Anda 

lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersamaan dengan ini peneliti 

menyampaikan kuisioner penelitian mengenai “Hubungan antara 

keterlibatan kerja dengan keterikatan kerja”. 

Kuisioner ini diedarkan untuk kepentingan penelitian tugas akhir di 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia. 

Jawaban-jawaban yang Anda berikan merupakan informasi yang berharga 

bagi peneliti. Semua jawaban tidak ada yang salah atau benar dan tidak ada 

kaitannya dengan kebijakan apapun, karena penelitian ini merupakan 

penelitian murni untuk ilmu pengetahuan. Anda tidak perlu ragu 

memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Semua 

jawaban dan identitas yang bapak/ibu berikan dijamin penuh 

kerahasiaannya sesuai dengan kode etik penelitian ilmiah. 

Atas perhatian dan kesediaan Anda dalam meluangkan waktu untuk 

mengisi kuisioner ini, peneliti ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahhi wabarakatuh 

 

 

          Peneliti, 

 

 

       Niken Mangambar Arum 
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LEMBAR IDENTITAS DIRI 

Nama (boleh inisial)  : 

Jenis Kelamin   :  Laki-laki      Perempuan 

Usia    : 

Jabatan   : 

 

Dengan ini saya menyatakan bersedia untuk menjadi responden penelitian 

dan menjawab semua pertanyaan sesuai dengan keadaan saya. 

 

Yogyakarta,   2018 
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Petunjuk Pengerjaan Kuisioner 

Petunjuk Pengerjaan Kuisioner Bagian A 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan yang diajukan. Silanglah: 

o Jika anda TIDAK PERNAH melakukan hal tersebut 

o Jika anda HAMPIR TIDAK PERNAH melakukan hal tersebut 

(beberapa kali setahun) 

o Jika anda JARANG melakukan hal tersebut (satu kali dalam sebulan) 

o Jika anda TERKADANG melakukan hal tersebut (beberapa kali 

dalam sebulan) 

o Jika anda SERING melakukan hal tersebut (satu kali dalam seminggu) 

o Jika anda SANGAT SERING melakukan hal tersebut (beberapa kali 

dalam seminggu) 

o Jika anda SELALU melakukan hal tersebut 

 

Contoh soal: 

1. Waktu terasa berlalu dengan cepat ketika saya bekerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 
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BAGIAN A 

 

1. Waktu terasa berlalu dengan 

cepat ketika saya bekerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

2. Saya merasa senang ketika saya 

bekerja secara intens 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

3. Saya terlalu asik dengan 

pekerjaan saya 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saya hanyut dalam pekerjaan 

sehingga lupa waktu 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

5. Saya sulit untuk bersikap cuek 

terhadap pekerjaan saya 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

6. Pekerjaan yang saya lakukan 

adalah pekerjaan yang bermakna 

dan memiliki tujuan  

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 
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7. Saya merasa antusias terhadap 

pekerjaan saya 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

8. Pekerjaan saya memberikan 

inspirasi bagi saya 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

 

9. Saya bangga terhadap 

pekerjaan saya 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Bagi saya pekerjaan saya 

menantang 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

11. Saya merasa penuh dengan 

energi ketika saya di tempat 

kerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

12. Saya merasa kuat dan 

bersemangat saat bekerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 
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13. Saat bangun pagi, saya merasa 

bersemangat untuk bekerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

14. Saya sangat tekun dalam 

bekerja 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

15. Saya dapat melanjutkan 

pekerjaan di luar waktu jam 

kerja untuk waktu yang lama 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Saya selalu gigih dalam 

pekerjaan saya bahkan ketika 

segala sesuatunya tidak berjalan 

dengan baik 

o Tidak Pernah 

o Hampir Tidak Pernah 

o Jarang 

o Terkadang 

o Sering 

o Sangat Sering 

o Selalu 
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Petunjuk Pengerjaan Kuisioner Bagian B 

Perusahaan yang dimaksud dalam pernyataan di bawah ini merupakan 

lingkungan kerja. Sementara komunitas yang dimaksud merupakan tempat 

dimana anda tinggal, termasuk di dalamnya yaitu orang terdekat seperti 

keluarga, tetangga, teman, suasana tempat tinggal dan iklim. 

Berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia untuk setiap 

pernyataan yang diajukan. Silanglah: 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

Contoh soal: 

1. Saya sangat menyukai tempat dimana saya tinggal 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 
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BAGIAN B 

1. Saya sangat menyukai tempat 

dimana saya tinggal 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

2. Cuaca di tempat saya tinggal 

cocok dengan saya 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

3. Komunitas ini cocok dengan saya 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Saya berfikir komunitas dimana 

saya tinggal seperti rumah saya 

sendiri 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

5. Area dimana saya tinggal 

menawarkan kegiatan rekreasi 

yang saya suka 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

  

6. Saya menyukai anggota dari tim 

kerja saya 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 
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7. Pekerjaan saya memanfaatkan 

keterampilan dan bakat saya 

dengan baik 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

8. Saya merasa bahwa saya cocok 

untuk perusahaan ini 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

9. Saya cocok dengan budaya 

perusahaan 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

 

10. Saya suka otoritas dan 

tanggung jawab yang saya miliki 

di perusahaan ini 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

11. Nilai-nilai saya sesuai dengan 

nilai perusahaan 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

12. Saya dapat mencapai tujuan 

profesional saya dengan bekerja 

di perusahaan ini 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 
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13. Meninggalkan komunitas ini 

akan sangat sulit 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

14. Lingkungan tempat saya tinggal 

aman 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

15. Saya memiliki banyak 

kebebasan dalam pekerjaan ini 

untuk memutuskan bagaimana 

mengejar cita-cita saya 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

 

16. Manfaat dari pekerjaan ini luar 

biasa 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

17. Saya akan berkorban banyak 

jika saya meninggalkan 

pekerjaan ini 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

18. Kesempatan promosi saya 

sangat bagus di sini 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 
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19. Saya mendapat kompensasi 

yang bagus untuk tingkat 

kinerja saya 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

20. Manfaatnya dari  pekerjaan ini 

sangat bagus 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

21. Tunjangan kesehatan yang 

disediakan oleh perusahaan ini 

sangat baik 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

 

 

 

 

 

22. Manfaat pensiun yang 

disediakan oleh perusahaan ini 

sangat baik 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 

 

23. Prospek untuk terus bekerja 

dengan perusahaan ini luar 

biasa 

o Sangat tidak setuju 

o Tidak setuju 

o Agak tidak setuju 

o Ragu 

o Agak setuju 

o Setuju 

o Sangat setuju 
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Petunjuk Pengerjaan Kuisioner Bagian C 

Perusahaan yang dimaksud dalam pernyataan di bawah ini merupakan 

lingkungan dimana anda bekerja. Sementara komunitas yang dimaksud 

merupakan tempat dimana anda tinggal, termasuk di dalamnya yaitu orang 

terdekat seperti keluarga, tetangga, teman, suasana tempat tinggal dan 

iklim. 

Jawablah pertanyaan di bawah ini pada kolom yang tersedia dan coret 

jawaban yang tidak perlu. 

Contoh soal: 

a. Apakah anda saat ini sudah menikah? 

o Ya 

o Tidak 

 

b. Berapa banyak anggota keluarga yang tinggal dekat dengan anda? 

12  orang 
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BAGIAN C 

24. Apakah anda saat ini sudah menikah? 

o Ya 

o Tidak 

25. Apakah rumah yang saat ini anda tinggali milik anda sendiri? 

o Ya 

o Tidak 

 

26. Sudah berapa lama anda bekerja di perusahaan ini? 

 

___________________________ tahun 

 

27. Sudah berapa lama anda bekerja di industri ini? 

 

___________________________ tahun 

28. Berapa banyak rekan kerja yang sangat bergantung dengan anda? 

 

__________________________ orang 

 

29. Berapa banyak tim kerja yang anda ikuti? 

 

__________________________ tim 



145 

 

30. Berapa banyak kepanitiaan yang anda ikuti? 

 

 

__________________________ kepanitiaan 

 

 

 

 

 

 

 

TERIMA KASIH ATAS KERJASAMANYA 

MOHON PERIKSA KEMBALI JAWABAN ANDA 

SEHINGGA TIDAK ADA PERNYATAAN YANG TERLEWAT 

 TERIMA KASIH  


