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Bersama ini penulis sampaikan kuesioner/angket penelitian mengenai
“Peranan Motivasi Dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Kerja Karyawan pada
PT.Grand Textile Industry Bandung.
Adapun maksud dari penyampaian kuesioner/angket ini adalah dalam rangka
Penyusunan Laporan Tugas Akhir MSDM pada Jurusan Manajemen Fakultas
Ekonomi Universitas Widyatama. Maka dengan segala kerendahan hati penulis
mengharapkan bantuan Bpk/Ibu/Sdr/I untuk memberikan jawaban pada daftar
pertanyaan yang penulis lampirkan.
Mengingat data yang penulis kumpulkan tersebut sangat besar artinya, maka dalam
pengisian ini penulis mohon kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/I untuk menjawabnya secara
jujur dan benar.
Atas bantuan dan kesediaan Bpk/Ibu/Sdr/I meluangkan waktunya lebih dahulu
penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, Maret 2006
Hormat saya

Fungky Asmuin

Petunjuk Pengisian
Anda diminta mengisi jawaban dengan memberi tanda Check List (√ ) pada
kolom jawaban yang telah disediakan untuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini.
Adapun alternatif jawaban yang disediakan adalah sebagai berikut :

SS

: Sangat Setuju

S

: Setuju

CS

: Cukup Setuju

TS

: Tidak Setuju

STS

: Sangat Tidak Setuju

Variabel Motivasi

No
1

Pertanyaan

SS

Saya selalu merasa bangga atas hasil kerja
saya

2

Atasan selalu memberikan arahan dan
dorongan

kepada

bawahannya

agar

bawahannya dapat bekerja dengan lebih
baik
3

Saya saat ini tidak merasa jenuh dengan
pekerjaan yang saya terima dari atasan

4

Pekerjaan yang dibebankan pada saya saat
ini cukup menantang untuk dikerjakan

5

Hasil kerja saya yang baik selalu mendapat
respon positif dari atasan

6

Saya

senang

karena

atasan

selalu

menghargai hasil kerja saya
7

Saya

senang

karena

atasan

saya

memberikan tanggung jawab yang besar
dalam pekerjaan saya
8

Pengawasan perusahaan saat ini tidak
menekan saya dalam bekerja

9

Saya merasa sistem kenaikan pangkat
diperusahaan sudah objektif

10

Saya merasakan masa depan saya cerah
pada perusahaan ini

S

CS

TS

STS

Variabel Disiplin Kerja

No
1

Pertanyaan

SS

Saya datang dan pulang kerja tepat pada
waktunya

2

Saya selalu mengisi daftar hadir rutin, baik
masuk maupun pulang kerja

3

Saya selalu menggunakan standar jam
kerja yang ditentukan dalam organisasi

4

Penyelesaian pekerjaan yang saya kerjakan
sesuai dengan target yang telah ditentukan
oleh perusahaan

5

Saya

selalu

mentaati

kebijakan

dan

peraturan yang berlaku diperusahaan
6

Saya senang dengan pekerjaan yang saya
terima

dan

mengerjakannya

dengan

sungguh-sungguh
7

Saya selalu berusaha bekerja dengan
segala kemampuan saya untuk kepentingan
perusahaan

8

Saya merasakan pekerjaan yang saya
kerjakan sesuai dengan keinginan saya

9

Saya

selalu

berhati-hati

dalam

menyelesaikan pekerjaan saya
10

Saya selalu mengutamakan kualitas dalam
melaksanakan pekerjaan saya

S

CS

TS

STS

