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Kepada Yth. 

Bapak/Ibu/Sdr/I 

Di tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 Sehubungan dengan penulisan tesis saya yang berjudul “Pengaruh 

Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural terhadap Kepuasan Kerja 

Pegawai dengan Etika Kerja sebagai Varibael Moderator di Dinas 

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY”, oleh karena itu saya 

mengharapakan bantuan berupa kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/I untuk mengisi 

angket kuesioner yang telah saya sediakan. 

 Kuesioner ini bukan tes psikologi dari atasan atau dari manapun yang 

artinya semua jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I adalah benar dan jawaban yang diminta 

sesuai dengan kondisi yang dirasakan, karena itu data dan identitas 

Bapak/Ibu/Sdr/I akan dirahasiakan dan tidak akan mempengaruhi status 

Bapak/Ibu/Sdr/I sebagai pegawai. Hasil pengisian kuesioner ini akan digunakan 

secara ilmiah untuk penyelesaian studi saya pada Program Pascasarjana 

Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan disamping 

itu, hasil penelitian nantinya akan dapat memberikan masukan kepada instansi 

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY. 

 Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi penelitian ini. Oleh karena itu, saya sebagai peneliti 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr/I atas kesediaannya 

telah mengisi angket kuesioner ini. 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

 

Hormat Saya, 

 

Roro Hetty Rohmaningrum 

 

 



 

 

KUISEIIIIII 

  

 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Bagian ini menanyakan data diri Bapak/Ibu yang akan membantu peneliti untuk 

mengklarifikasi jawaban Anda 

1. Nama  :    (boleh tidak diisi) 

2. Jenis Kelamin :  

3. Usia  :  

4. Lama Kerja :  

5. Pendidikan Terakhir  :  

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Nyatakan Jawaban Bapak/Ibu dengan tanda Checklist (√) pada salah satu kolom 

berikut :  

 SS : Sangat Setuju 

 S : Setuju 

 N : Netral / Ragu-ragu 

 TS : Tidak Setuju 

 STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Untuk setiap pernyataan yang paling sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu. Tidak 

ada jawaban yang benar atau salah, yang diminta adalah jawaban yang paling 

sesuai dengan pendapat Bapak / Ibu. 

 

 

 

KUESIONER 



 

 

NO. PERTANYAAN SS S N TS STS 

1. Saya merasa jadwal kerja saya adil      

2. Saya menganggap beban kerja saya cukup 

adil 

     

3. Saya merasa bahwa pekerjaan saya dapat 

dipertanggungjawabkan 

     

4. Saya diberi beban kerja sesuai dengan 

kemampuan saya 

     

5. Pendapatan saya cukup berdasarkan keahlian 

yang saya miliki   

     

6. Kompensasi terhadap diri saya di tempat 

kerja telah menggambarkan usaha yang saya 

lakukan dalam pekerjaan saya 

     

7. Saya telah diberikan kesejahteraan yang 

dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari.  

     

8. Pimpinan saya memastikan untuk 

mendengar kekhawatiran pegawai sebelum 

keputusan tentang pekerjaan dibuat 

     

9. Untuk membuat keputusan pekerjaan, 

pimpinan saya mengumpulkan informasi 

yang akurat dan lengkap. 

     

10. Pimpinan saya menjelaskan keputusan dan 

memberikan informasi tambahan ketika 

diminta oleh karyawan dan pegawai 

     

11. 

 

Pimpinan saya menjelaskan keputusan dan 

memberikan informasi tambahan ketika 

diminta oleh karyawan dan pegawai  

     

12. Semua keputusan pekerjaan diterapkan 

secara konsisten kepada seluruh karyawan 

dan pegawai yang bertugas.  

     

13. Karyawan diperbolehkan untuk tidak 

sependapat dengan keputusan pekerjaan 

yang dibuat oleh pimpinan.  

     

14. Prosedur-prosedur kompensasi di tempat 

saya bekerja tidak lagi mengandung bias 

(kepentingan pihak tertentu) 

     



 

 

NO. PERTANYAAN SS S N TS STS 

15. Prosedur-prosedur kompensasi di tempat 

saya bekerja telah didasarkan pada informasi 

yang akurat  

     

16. Prosedur-prosedur kompensasi di tempat 

saya bekerja sesuai dengan etika dan standar 

moral 

     

17. Pimpinan telah menjelaskan prosedur-

prosedur dengan jelas di dalam prosedur tata 

kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga DIY 

     

18. Saya dipercaya menyelesaikan tugas sendiri.      

19. Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan latar 

belakang pendidikan saya. 

     

20. Saya menerima gaji sesuai dengan beban 

kerja dan tanggung jawab. 

     

21. Saya bekerja dalam lingkungan kerja yang 

aman, bersih dan nyaman.  

     

22. Saya bekerja dalam lingkungan kerja yang 

aman, bersih dan nyaman.  

     

23. Lingkungan kerja mendorong semangat saya 

dalam menyelesaikan pekerjaan.  

     

24. Gaji yang saya terima cukup untuk 

memenuhi kebutuhan hidup saya dan 

keluarga  

     

25. Saya tidak menemukan kesulitan dalam 

bekerja sama dengan rekan kerja saya 

     

26. Keadilan kebijakan promosi pegawai 

berlangsung dengan baik  

     

27. Atasan memberikan kesempatan untuk 

penyampaian ide-ide atau masukan yang 

mungkin berguna 

     

28. Komunikasi pegawai dan pimpinan terjalain 

dengan baik dalam menyelesaikan masalah 

pekerjaan  

     

29. Terdapat kesesuaian/kenyamanan kondisi      



 

 

NO. PERTANYAAN SS S N TS STS 

kerja. 

30. Terdapat fasilitas yang memadai untuk 

bekerja.  

 

     

31. Bagi saya kerja keras merupakan kunci 

sukses seorang pegawai 

     

32. Menurut saya nilai kerja seseorang lebih 

ditentukan oleh niat seseorang dan hasil 

kerjanya  

     

33. Bekerja dengan baik dan bermanfaat untuk 

diri sendiri dan orang lain 

     

34. Bagi saya kreatifitas menentukan masa 

depan saya 

     

35. Kreatifitas yang saya lakukan merupakan 

sumber kebahagiaan dan keberhasilan saya 

     

36. Seseorang harus bekerja sesuai dengan 

kemampuan yang terbaik 

     

37. Saya tidak akan menyia-nyiakan waktu yang 

ada dalam bekerja 

     

38. Seseorang yang berhasil adalah seseorang 

yang mampu menyelesaikan pekerjaannya 

tepat waktu  

     

39. Saya bekerja keras secara konsisten sesuai 

tanggung jawab saya 

     

 

 

“ TERIMA KASIH ATAS PARTISIPASI ANDA” 

 


