
Lampiran 1 ( Form proses pembentukan kuisioner ) 

 

Kuisioner yang saya pilih adalah kuisioner motivator kerjakaryawan yang diterapkan di salah 

satu organisasi yang di susun oleh Eko Hartanto. Kuisioner ini memiliki 5 katagori indikator 

motivator dari Federick Herzberg yaituprestasi (Achivment), Pengakuan (Recognitif), 

pekerjaanitusendiri (The work it selft), tanggungjawab (Responsibillity), kemajuan 

(Advancement), pengembangan potensi individu (Thepossibillty of growt). Awalnya 

mempunyai 73 point pernyataan yang terdiri dari prestasi 10 point pernyataan, 15 point 

pengakuan, 12 point pekerjaan itu sendiri, 10  point tanggung jawab,  11 point kemajuan dan 

15 point pengembangan potensi individu. Selanjutnya terdapat eliminasi awal terhadap point 

perrnyataan dari sejumlah 73 point menjadi 46 point pernyataan dimana proses eliminasi yang 

dilakukan dikarenakan pernyataan yang di butuhkan adalah yang sesuai dengan  kondisi di 

organisasi Muhammadiyah. Terdiri dari 5 point pernyataan, 10 point pengakuan, 9 point 

pekerjaan itu  sendiri, 8 point tanggung jawab, 4 point kemajuan, dan 10 point 

pengembanganpotensiindividu. Selanjutnyaterdapateliminasikeduaterhadap point 

perrnyataandarisejumlah 46 point menjadi 32 point pernyataandimana proses eliminasi yang 

dilakukandikarenakanpernyataan yang adaterdapatduplikasiantarpernyataansatudengan yang 

lainyasehinggamengharuskanuntuk di eliminasi. Terdiridari 4 point pernyataan, 5 point 

pengakuan, 6ponitpekerjaanitusendiri, 8 point tanggungjawab, 3 point kemajuan, dan 3 point 

pengembangan potensi individu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kepada: 
Yth: Bapak/Ibu/Saudara/i 
Di Tempat 
 

Saya adalah Mahasiswa Program S1 Manajemen Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta yang saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul ” FAKTOR 

FAKTOR MOTIVASI KADER PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DALAM 

BERGABUNG BERSAMA ORGANISASI MUHAMMADIYAH (di tinjau dari teori 

Herzberg)”. Penelitian ini merupakan syarat untuk kelulusan dijenjang pendidikan 
Strata Satu (S1). Berkaitan dengan hal tersebut, saya mohon bantuan kepada 
Bapak/Ibu/Saudara/i untuk bersedia mengisi kuisioner sesuai dengan pernyataan-
pernyataan yang tertera berikut ini. Bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i sangat saya 
harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan 
terjamin kerahasiaanya. Atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam 
mengisi kuisioner ini, dengan rendah hati saya ucapkan terima kasih. 
Peneliti, 

 

(Difa Prasetya) 

 
INDIKATOR MOTIVASI KERJA KARYAWAN MODEL FREDERICK HERZBERG: 

 

1. Prestasi (Achievement) 

Besar kecilnya kemungkinan anggota mencapai prestasi kerja 

 

2. Pengakuan (Recognition) 

Besar kecilnya pengakuan yang diberikan kepada anggota atas unjuk kerjanya 

 

3. Pekerjaan Itu Sendiri (The work it self) 

Besar kecilnya tantangan yang dirasakan anggotanya dari pekerjaannya 

 

4. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Besar kecilnya tanggung jawab yang diberikan kepada seorang anggota 

 

5. Kemajuan (Advancement) 

Besar kecilnya kemungkinan anggota dapat maju dalam pekerjaannya 

 

6. Pengembangan Potensi Individu (The possibility of growth) 

Besar kecilnya kemungkinan anggota berkembang dalam pekerjaannya 

 

 

 

 

 

 

 



KRITERIA JAWABAN   SKOR PENILAIAN 

SS = Sangat Setuju      5 

S  = Setuju       4 

KS = Kurang Setuju      3 

TS = Tidak Setuju      2 

STS = Sangat Tidak Setuju     1

 
No PERTANYAAN SS S KS TS STS 

PRESTASI (ACHIEVEMENT) 

1 
Apakah pihak organisasi perduli atas 

pencapaian prestasi anggotanya 

     

2 
Apakah penilaian prestasi anggota sudah 

dilakukan secara obyektif  

     

3 

Promosi kerja dan kenaikan pangkat 

dilakukan berdasarkan atas kemampuan 

dan prestasi pegawai 

     

4 

Apakah di organisasi ini standar prestasi 

yang harus dicapai seorang anggota telah 

ditetapkan dan disosialisasikan secara jelas 

     

5 

pimpinan selalu memberikan penghargaan 

bagi anggota yang mampu menunjukkan 

prestasi di organisasi  

     

6 
Pemberian penghargaan bagi anggota yang 

berprestasi jarang dilakukan di organisasi ini 

     

7 

organisasi memberikan imbalan atas 

prestasi dalam bentuk bonus atau insentif 

kepada anggota 

     

8 

organisasi memberikan imbalan kepada 

semua anggota tanpa mempedulikan 

prestasi  

     

9 

Apabila kebutuhan hidup anda sudah 

terpenuhi, apakah anda masih merasa perlu 

berprestasi dalam organisasi ini  

     

10 
Prestasi yang anda raih saat ini sudah 

sangat memuaskan 

     

PENGAKUAN (RECOGNITION) 

11 
Saudara mendapatkan pengakuan dan 

penghargaan dari anggota yang lain saat 

     



berhasil melakukan program kerja dengan 

baik 

12 

pimpinan memberikan penghargaan bagi 

anggota yang berprestasi bilamana mampu 

mencapai target yang telah ditetapkan dalam 

tanfizd 

     

13 

Apakah selama ini pihak pimpinan  

mengakui dan menghargai hasil program 

kerja saudara 

     

14 

Pimpinan selalu memberikan pujian 

bilamana ada anggota yang mampu 

menjalankan tugas program kerjaan dengan 

memuaskan 

     

15 
Pemberian penghargaan bagi anggota yang 

berprestasi jarang dilakukan di organisasi ini 

     

16 

Keterampilan dan kemampuan saya dalam 

berjuang di organisasi mendapat pengakuan 

dari rekan-rekan anggota  

     

17 
Pengakuan atas prestasi berjuang mampu 

memotivasi anggota untuk berprestasi 

     

18 
Saya merasa bila pengabdian saya selama  

di organisasi ini diakui oleh pimpinan 

     

19 

Hasil dari program kerja saya selalu 

mendapatkan pujian dan penghargaan dari 

pimpinan 

     

20 

Saya selalu mendapatkan penghargaan dari 

organisasi atas prestasi pengabdian saya 

selama ini 

     

21 

Saya mengabdi secara keras untuk 

memperoleh penghargaan dan pengakuan 

di organisasi ini 

     

22 

Setiap pengabdian yang telah dilaksanakan 

dengan baik layak mendapatkan 

penghargaan 

     

23 

Pimpinan saya selalu berterima kasih 

terhadap pengabdian saya yang telah saya 

selesaikan 

     

24 
Saya mendapatkan cukup pengakuan saat 

melakukan program kerja dengan baik 

     



25 
Saya merasa dihargai saat berhasil 

menyelesaikan suatu tugas dari pimpinan 

     

PEKERJAAN ITU SENDIRI (THE WORK IT SELF) 

26 
Dalam  organisasi ini saya berusaha untuk 

meningkatkan kualitas penyelesaian tugas 

     

27 

Saya selalu tepat waktu dalam 

menyelesaikan tugas program kerja yang 

menjadi tanggung jawab saya secara 

professional 

     

28 
Saya sering dilibatkan dalam pembuatan 

keputusan oleh pimpinan 

     

29 
Saya sering diikutsertakan dalam kegiatan-

kegiatan penting di organisasi 

     

30 

Saya memiliki kepuasan tersendiri manakala 

mampu menyelesaikan tugas program kerja 

yang sulit 

     

31 
Program kerja yang diberikan kepada saya 

saat ini sangat menantang 

     

32 
Pimpinan saya selalu mengkomunikasikan 

langsung dalam hal program kerja 

     

33 

Setiap tugas pekerjaan yang dikerjakan 

harus dilandasi rasa senang, loyalitas, dan 

tanggung jawab organisasi yang tinggi 

     

34 
Tugas pekerjaan yang saya lakukan saat ini 

tidak bertentangan dengan hati nurani saya 

     

35 
Pekerjaan saya saat ini sangat menantang 

dan menarik 

     

36 
Saya merasa diberikan keleluasaan untuk 

melakukan pekerjaan saya 

     

37 
Pekerjaan saya sangat menarik dan banyak 

variasi tugas yang harus dilakukan 

     

TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) 

38 

Dalam bekerja saya dapat menyelesaikan 

program kerja secara bersama-sama 

dengan anggota lain 

     

39 
Dalam bekerja saya lebih menyukai bekerja 

sendiri dari pada dibantu anggota lain 

     

40 
Saya merasa belum puas apabila pekerjaan 

belum dapat diselesaikan 

     



41 

Saya selalu memeriksa ulang pekerjaan 

yang telah selesai sebagai bentuk rasa 

tanggung jawab saya terhadap amanah 

     

42 
Saya merasa bersalah apabila pekerjaan 

terlambat selesai 

     

43 
Saya menghindari pimpinan jika pekerjaan 

belum selesai 

     

44 
Saya selalu melaporkan pekerjaan setiap 

saat kepada pimpinan 

     

45 

Saya mengkomunikasikan pada pimpinan 

apabila kurang memahami tugas dari 

program kerja  

     

46 

Saya siap menerima pengarahan dari 

pimpinan apabila melakukan kesalahan 

dalam pekerjaan 

     

47 

Apabila waktu yang digunakan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tidak cukup, maka 

saya akan mengorbankan waktu saya untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut 

     

KEMAJUAN (ADVANCEMENT) 

48 
Bekerja di organisasi ini membuat pegawai 

berkembang kemampuannya 

     

49 
Saya puas dengan tingkat kemajuan kualitas 

diri saya 

     

50 

Jabatan yang saya emban saat ini sudah 

sesuai dengan prestasi kerja saya selama ini 

di organisasi ini  

     

51 

Organisasi melakukan evaluasi secara 

berkala terhadap para anggota untuk 

kenaikan structural berdasarkan kinerja 

kualitas anggota 

     

52 

Pimpinan berhasil mengembangkan 

keterampilan, kemampuan dan  kemajuan 

karir saya selama aktif di oraganisasi ini 

     

53 
Aktif  di organisasi ini membuat kemampuan 

saya berkembang 

     

54 

Organisasi memberikan kesempatan 

kepada setiap anggota untuk maju dan 

mengembangkan diri melalui pendidikan 

     



formal, pelatihan, kursus dan seminar sesuai 

dengan keahlian 

55 

Pelatihan yang selama ini diikuti anggota 

dapat mengembangkan keterampilan 

pegawai dalam bekerja 

     

56 
Sangat mungkin bagi saya untuk naik 

jenjang struktural di organisasi ini 

     

57 

Saya akan memilih pengembangan karir 

organisasi saya dibandingkan dengan 

insentif uang 

     

58 

Aktif di organisasi, saya saat ini 

memungkinkan saya untuk belajar keahlian 

baru untuk pengembangan karir di masa 

depan 

     

PENGEMBANGAN POTENSI INDIVIDU (THE POSSIBILITY OF GROWTH) 

59 

Saya ingin mengembangkan kemampuan 

dan keterampilan saya selama aktif di 

organisasi ini 

     

60 

Pimpinan memberikan pelatihan-pelatihan 

kepada anggota untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan 

     

61 

Saya memiliki peluang dan kesempatan 

untuk mengembangkan keterampilan dan 

kemampuan saya 

     

62 
Saya mendapat kesempatan untuk belajar 

hal-hal baru di organisasi ini 

     

63 

Adanya arahan langsung dari pimpinan, 

mampu meningkatkan potensi yang optimal 

dari anggota dalam hal mengoreksi hasil 

kerja yang kurang optimal 

     

64 
Adanya pelatihan anggota bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan anggota 

     

65 

Diberikannya kesempatan oleh pimpinan  

dalam memberikan ide dan pendapat demi 

meningkatkan keterampilan kerja 

     

66 

Pihak organisasi memberikan kesempatan 

yang sama kepada anggota untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada 

dirinya untuk lebih maju 

     



67 

Pelatihan dan pengembangan yang saya 

ikuti dapat bermanfaat untuk pengembangan 

karir organisasi 

     

68 

Saya memiliki hubungan yang baik dengan 

pimpinan dan anggota yang lain untuk 

mendukung pengembangan karir organisasi 

     

69 

Saya giat aktif karena adanya kesempatan 

yang diberikan organisasi untuk menduduki 

posisi tertentu 

     

70 
Saya ingin mengembangkan kemampuan 

saya selama aktif di organisasi ini 

     

71 

Saya bangga aktif/berjuang di organisasi ini 

karena saya dapat berkembang sebagai 

seorang individu 

     

72 
keaktifan saya memungkinkan saya tumbuh 

dan berkembang sebagai seorang individu 

     

73 

Keaktifan  saya di organisasi saat ini 

memungkinkan saya untuk menambah 

pengalaman dan keahlian 
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Lampiran 2. 

Output SPSS Uji Validitas & Reliabilitas 

(Pre-Test) 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 49 98.0 

Excludeda 1 2.0 

Total 50 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.865 .872 31 



Communalities 

 Initial Extraction 

PR1 1.000 .736 

PR2 1.000 .819 

PR3 1.000 .771 

PR4 1.000 .648 

PG1 1.000 .745 

PG2 1.000 .774 

PG3 1.000 .815 

PG4 1.000 .742 

PG5 1.000 .792 

PK1 1.000 .748 

PK2 1.000 .890 

PK3 1.000 .780 

PK4 1.000 .697 

PK5 1.000 .620 

PK6 1.000 .805 

PK7 1.000 .854 

PK8 1.000 .774 

TJ1 1.000 .768 

TJ2 1.000 .777 

TJ3 1.000 .822 

TJ4 1.000 .728 

TJ5 1.000 .773 

TJ6 1.000 .729 

TJ7 1.000 .768 

TJ8 1.000 .770 

KM1 1.000 .822 

KM2 1.000 .771 

KM3 1.000 .654 

PP1 1.000 .900 

PP2 1.000 .843 

PP3 1.000 .838 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 3  

Statistik Distriktif Variable 

 

 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PR1 4.22 .587 49 

PR2 4.12 .484 49 

PR3 4.20 .407 49 

PR4 3.16 .921 49 

PG1 3.69 .847 49 

PG2 4.06 .592 49 

PG3 3.90 .653 49 

PG4 3.78 .771 49 

PG5 3.78 .823 49 

PK1 4.22 .685 49 

PK2 4.14 .736 49 

PK3 3.78 .798 49 

PK4 3.90 .684 49 

PK5 4.14 .677 49 

PK6 3.92 .759 49 

PK7 3.92 .812 49 

PK8 3.84 .746 49 

TJ1 3.92 .672 49 

TJ2 4.20 .676 49 

TJ3 4.20 .539 49 

TJ4 4.24 .522 49 

TJ5 2.82 .905 49 

TJ6 3.98 .595 49 

TJ7 4.18 .601 49 

TJ8 3.92 .607 49 

KM1 4.16 .553 49 

KM2 4.00 .540 49 

KM3 4.06 .659 49 

PP1 4.24 .560 49 

PP2 4.06 .689 49 

PP3 4.10 .586 49 

 

 

 



 

 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 

Minimum 

Variance N of Items 

Item Means 3.964 2.816 4.245 1.429 1.507 .095 31 

Item Variances .460 .166 .848 .682 5.113 .029 31 


