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UNIVERSITAS MEDAN AREA 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
MEDAN 

Bapak-bapak dan Saudara-saudara yang saya hormati, 

Terlebih dahulu saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan 

Yang Maha Esa atas diberikan-Nya kesempatan kepada saya untuk 

bertemu dengan Bapak-bapak dan saudara-saudara. 

Saya Indhana ZuHa, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas 

Medan Area dengan ini bermohon kepada Bapak-bapak dan saudara

saudara sekalian agar berkenan membantu saya. Saya sepenuhnya 

menyadari bahwa tugas-tugas yang Bapak-bapak dan saudara-saudara 

sekalian laksanakan sangatlah berat. Namun saya yakin bahwa Bapak

bapak dan saudara-saudara sekalian sekalian berkenan membantu saya. 

Dalam hal ini saya mengadakan sebuah penelitian dengan cara 

menyebarkan daftar pemyataan (Skala). Tugas rekan-rekan Bapak-bapak 

dan saudara-saudara sekalian adalah mengisi daftar pemyataan yang saya 

lampirkan disini. Jawaban yang Bapak-bapak dan saudara-saudara 

sekalian berikan akan dijaga kerahasiaannya. Jawaban yang Bapak-bapak 

dan saudara-saudara sekalian berikan tidak ada kaitannya dengan kondite 

atau penilaian terhadap hasil kerja. Data yang saya peroleh nantinya 

semata-mata untuk tujuan ilmiah. 

Demikianlah, atas segala pengorbanan waktu dan tenaga Bapak

bapak dan saudara-saudara sekalian serta atas kerja sama yang baik, 

selayaknya saya mengucapkan terima kasih. 

Hormat saya 

lndhana Zulfa 
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DATA IDENTITAS DIRI 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan diri Bapak
bapak dan Saudara-saudara sekalian : 

1. Nama 

2. Usia 

3. Masa Kerja 

PETUNJUK PENGISIAN SKALA 

Berikut ini saya sajikan beberapa pernyataan ke dalam daftar 
pernyataan. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian diminta untuk 
memberikan pendapatnya terhadap pernyataan-pernyataan yang 
terrdapat dalam skala tersebut dengan cara memilih : 

SS = Bila merasa SAN GAT SETUJU dengan pernyataan yang 
diajukan 

S = Bila merasa SETUJU dengan pernyataan yang diajukan 
1S = Bila merasa TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang diajukan 
S1S = Bila merasa SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang 

diajukan 

Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian hanya diperbolehkan 
memilih satu pilihan jawaban pada setiap pernyataan dengan cara 
memberikan tanda si!ang (X) pada lembar jawaban yang tersedia sesuai 
dengan pilihan masing-masing. 
Contoh: 

Saya senang bila diberi tugas oleh atasan secara langsung 

s TS srs 

Tanda silang (X) menunjukkan seseorang itu SANGAT SETUJU 
terhadap pernyataan yang diajukan 

SELAMAT BEKERJA 
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·� SKALA KOMITMEN KARYAWAN TERHADAP PERUSAHAAN 

No URAIAN PERNY AT AAN Pilihan Jawaban 
1. Apapun yang dibutuhkan dari perusahaan 

ss s 1S SIS 
kepada say a, akan saya penuhi. 

2. Rugi rasanya terlalu berbuat baik kepada 
perusahaan, karena imbalan yang saya terima ss s 1S SIS 
sama saja. 

3. Saya bekerja dengan sepenuh hati. ss s TS STS 
4. Perasaan saya sering kesal selama bekerja. ss s TS STS 
5. Saya berusaha bekeqa dengan sekuat tenaga 

ss s TS srs 
agar dapat dipertahankan perusahaan. 

6. Percuma saja bekerja keras, karena atasan tidak 
ss s 1S STS 

memperhatikan. 
7. Say a mengutamakan bekerja untuk 

ss s 1S srs 
keberhasilan perusahaan. 

8. Jika tidak ada untungnya, maka saya bekerja 
ss s 1S STS 

sesuai jam kerja saja. 
9. Saya berusaha berbuat agar perusahaan ini 

ss s TS srs 
tetap memiliki citra baik di masyarakat. 

10. Saya tidak peduli dengan omongan masyarakat 
ss s 1S SIS 

tentang perusahaan dimana saya bekerja. 
11. Saya berusaha hadir di tempat kerja sebelum 

ss s TS STS 
masuk jam kerja. 

12. Jika belum waktunya kerja, saya malas berada 
ss s TS srs 

di tempat kerja. 
13. Saya akan memberikan dukungan bagi kegiatan 

yang berhubungan der:tgan kemajuan ss s TS SIS 
perusahaan. 

14. Saya merasa dukungan yang saya berikan bagi 
ss s TS SIS 

perusahaan tidak ada artinya. 
15. Saya akan bersaing secara sehat dengan rekan 

ss s TS SIS 
kerja yang lain. 

16. Saya beruasaha agar rekan kerja saya berada di 
ss s TS srs 

bawah kendall saya. 
17. Saya mau mengorbankan waktu saya untuk 

ss s TS STS 
kepentingan perusahaan. 

18. Say a akan mencari-cari alas an agar tidak 
mendapatkan pekeqaan tambahan dari ss s TS srs 
perusahaan. 

19. Tetap bekerja di perusahaan ini merupakan 
ss s TS STS 

kebutuhan sekaligus juga keinginan saya. 
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20. Jika ndak ada untungnya bagi saya, maka saya 
ss s 1S srs malas untuk berbuat untuk perusahaan. 

21. Saya hams marnpu berbuat melebihi pekerjaan 
ss s 1S SIS �g dilakukan ternan. 

22. Sekalipun bekerja keras, saya yakin bahwa saya 
sewaktu-waktu dapat dikeluarka dari ss s 1S SIS 
perusahaan. 

23. Bagi say a keberhasilan perusahaan adalah 
ss s 1S STS 

keberhasilan saya juga. 
24. Keberhasilan perusahaan sepenuhnya menjadi 

ss s 1S SIS 
tanggungjawab pimpinan. 

25. Saya senang menyampaikan gagasan dalam 
ss s 1S SIS 

menvelesaikan suatu pekerjaan. 
26. Percuma saja menyampaikan gagasan di 

ss s TS SIS perusahaan ini. 
27. Sekalipun ada tawaran kerja di tern pat lain, saya 

ss s 1S SIS 
akan tetap bertahan bekerja disini. 

28. Saya tidak begitu peduli dengan kinerja yang 
55 s TS SIS 

sava tunjukkan di perusahaan ini. 
29. Setiap perintah yang disampaikan atasait, saya 

ss s TS SIS 
kerjakan dengan sungguh-sungguh. 

30. Pada dasamya saya ingin membantah perintah 
ss s TS SIS 

tugas yang sering disampaikan atasan. 
31. Ketekunan dalam bekerja merupakan hal yang 

ss s TS SIS paling saya utamakan. 
32. Tidak ada gunanya rajin bekerja, karena gaji 

ss s TS STS 
yang sava terima tidak berubah. 

33. Say a mempunyai rasa memiliki yang kuat 
ss s TS SIS 

terhadap perusahaan ini. 
34. Say a tidak suka jika dinilai melakukan 

ss s TS SIS 
pendekatan kepada atasan. 

35. Saya tidak memperhitungkan untung ruginya 
ss s TS SIS 

bekerja di perusahaan ini 
36. Jika teman-teman tidak mau membantu, saya 

juga malas berbuat untuk keperluan ss s TS STS 
perusahaan. 

37. Saya akan memenuhi permintaan atasan untuk 
ss s TS STS 

kemajuan perusahaan. 
38. Saya terpaksa memenuhi keinginan atasan. ss s 1S STS 
39. Say a tidak in gin mengecewakan pimpinan 

ss s TS SIS 
dengan perilaku sava dalam bekerja. 

40. Saya kurang peduli dengan penilaian atasan, 
ss s 1S STS 

yang penting tugas sudah sava kerjakan. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



,,..,. 

41. Saya akan memberikan perhatian sepenuhnya ss s 1S srs 
kepada kemajuan perusahaan. 

42. Say a tidak terima disalahkan ji.ka perusahaan ini ss s 1S srs 
mengalami masalah. 

43. Walaupun tidak ada uang tambahan, namun ss s 1S srs 
sava akan tetap mau bekerja ekstra. 

44. Bagi saya hubungan dengan atasan lebih utama ss s 1S SIS 
daripada rajin bekerja. 

45. Apapun akan say a lakukan untuk 
mempertahankan perusahaan ini dari ss s 1S SIS 
kegagalan. 

46. Bagi say� keberhasilan perusahaan ini terletak ss s 1S SIS 
pada pimpinan. 

47. Saya menggalang semboyan untuk bekerja sama ss s 1S srs 
dan sama-sama bekerja. 

48. Saya tidak mau ikut cam pur pada kegiatan kerja ss s 1S SIS 
yang dilakukan ternan. 

-
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SKALA DISIPLIN KERJA 

No URAIAN PERNY AT AAN Pilihan tawaban 
1. Bagi saya bekerja adalah untuk mendapatkan 

ss s 1S SIS 
imbalan. 

2. Saya akan segera pulang jika sudah tidak betah 
ss s 1S SIS 

berada di tern pat keria. 
3. Saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang ss s TS STS 

menjadi tanggung jawab say a. 
4. Peraturan perusahaan menurut say a hanya 

ss s 1S STS 
berlaku bagi staf saja. 

5. Saya menyukai pekeriaan saya saat ini. ss < s 1S SIS 
6. Kekecawaan saya adalah karena atasan kurang 

ss s 1S SIS 
perhatian kepada karyawan. 

7. Mematuhi peraturan . perusahaan bagi say a 
ss s TS STS 

adalah suatu keharusan. 
8. Pekerjaan selesai adalah bagian terpenting bagi 

ss s TS STS 
saya tanpa harus memikirkan hasilnya. 

9. Say a merasa bersalah jika pulang sebelum 
ss s 1S SIS 

pekerjaan saya selesaikan. 
10. Say a kurang bersemangat bekerja karena 

ss s 1S SIS 
imbalan yang saya terima tidak memuaskan. 

11. Dengan bekerja saya mendapatkan kepuasan. ss s 1S STS 
12. Menurut say a, membereskan tern pat kerja 

ss s 1S STS 
adalah bidanya cleaning service. 

13. Pulang kerja akan terasa enak jika semua tugas 
ss s TS STS 

sudah diselesaikan. 
14. Saya tidak suka memaksakan diri datang lebih 

ss s 1S STS 
awal dalam bekerja. 

15. Say a akan mengerjakan segala tug as say a 
ss s 1S SIS 

dengan rasa senang hati. 
16. Saya bingung jika banyak tugas yang harus saya 

ss s 1S SIS 
kerjakan. 

17. Saya suka datang lebih awal dalam bekerja. ss s 1S SIS 
18. Jika waktu kerja sudah habis, maka saya akan 

ss s 1S SIS 
segera pulang. 

19. Sebelum pulang saya akan membereskan alat- ss s TS SIS 
alat kerja saya. 

20. Saya merasa tidak mendapat kepuasan selama 
ss s TS SIS 

bekerja disini. 
21. Jika tidak ada atasan yang mengawasi, saya 

ss s 1S srs 
lebih baik istirahat saja. 
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22. Jika terjadi kesalahan, maka saya akan 
ss s 1S SIS 

memperbaikinya sesegera mungkin. 
23. SeJama bekerja disini, say a tidak perlu 

mempersiapkaJ""l segala sesuatunya sebelum ss s 1S SIS 
berangkat kerja. 

24. Say a akan berbuat yang terbaik dalam 
ss s 1S SIS 

menyelesaikan pekerjaan. 
25. Saya malas untuk rajin bekerja karena percuma 

ss s 1S SIS 
atasan kurang memberikan penghargaan. 

26. Say a rajin bekerja karena atasan suka S? s 1S SIS 
memberikan pujian. 

27. Saya kecewa dengan imbalan yang saya terima, 
ss s 1S SIS 

karena tidak sebanding dengan tugas saya. 
28. Sebelum berangkat kerja, biasanya akan 

ss s TS SIS 
mempersiapkan segala sesuatunya. 

29. Saya berusaha menfokuskan perhatian kepada 
ss s 1S SIS 

pekerjaan saya yang salah. 
30. Selama masih berada pada jam kerja; saya akan 

ss s 1S SIS 
mengguna kan waktu untuk bekerja. 

31. Say a sering malas bekerja, karena ban yak 
ss s 1S SIS 

kebutuhan saya yang tidak terpenuhi 
32. Saya berharap dengan bek.erja te� saya akan ss s 1S SISI 

dinilai baik oleh atasan. 
33. Enak rasanya melihat te:man-teman sibuk 55 I. 

bekerja. 
34. Saya akan bertanggungj.a,;.�ab terhatiarp :hasil. 15,' -� � - �-

kerja saya. 
35. Jika sedang tidak ada kerja�. saya ,a\bn :ss TE ::;.r-

mencari hiburan di tempat kerja. 
36. Selagi masih ada waktu, say a akan. ss s 1S SIS 

menyelesaikan tugas saya sampai selesai. 
37. Percuma saja rajin bekerja, karena atasan pilih 

ss s 1S SISI 
kasih. 

38. Saya yakin bahwa kerajinan saya dalam bekerja 
ss s 1S SIS 

tidak akan sia-sia. 
39. Saya akan pulang tepat pad a waktunya 

ss s 1S SIS walaupun masih ada pekerjaan. 
40 .. Saya akan menggunakan waktu kerja sebaik-

ss s 1S srs ha:ilm.ya. 
41 .. e:nurut saya, apabila ada pekerjaan saya yang 

ss s 1S SIS 
�· i.tu bukanlah tanggung jawab saja. 

42.. '.ialll r:asanya jika say a sampai melanggar 
ss s 1S SIS perahrran. yang telah ditetapkan. 
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43. Saya rnalu jika rnelihat ternan-ternan sibuk kerja 
sernentara saya hanya duduk-duduk. 

44. Saya tidak bergairah bekerja karena gaji yang 
saya terima tidak bertambah. 

45. Saya selalu rajin bekerja agar mendapat 
perhatian dari atasan. 

46. Rugi rasanya jika harus mernbantu ternan yang 
sedang sibuk mengerjakan pekerjaannya 

47. Setiap tugas yang diberikan atasan akan saya 
kerjakan. 

47. Melanggar peraturan bukan rnasalah bagi say a. 
48. Bagi saya waktu istirahat tidak ooleh ili'pakai 

untuk kerja. 
49. Say a kecewa d� . .!'!: gap sa."�>· a. fPt ir·t·a 

setiap \�tonya 
50. Gap .. · ang saya ite.riima men.u:ru . sava su� 

pantas .. 
51. Jika terasa lelah, maka saya akan is'tirahat lkapan 

saya rnau. 
52 Jika saya tidak rnernahami tugas yang diberikan. 

kepada say a, maka say a tidak akan 
mengerjakannya. 

53. Jika ada ternan yang sedang kesulitan dalam 
bekerja, maka sava akan mernbantunya 

54. Atasan hanya rnernperhatikan karyawan 
tertentu saja. 
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Dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut telah menyelesai'Kan Rise 1 5a;·� --
Medan Kandatel Medan mulai Tanggai 09 s . d 31 Juli 2009 
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