
 

 

Kepada Yth: 

Karyawan PT. GRAND TEXTILE INDUSTRY  

Di Bandung 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dalam rangka memenuhi Tugas Akhir Skripsi Program Studi Manajemen Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, bersama ini saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk menjadi responden penelitian saya yang 

berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

di PT. GRAND TEXTILE INDUSTRY”. 

Untuk itu mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari mengisi angket ini berdasarkan 

kondisi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari masing-masing saat ini, apa adanya. Semua informasi yang 

didapatkan ini akan menjadi bahan penelitian secara akademis dan semua jawaban akan 

dirahasiakan. Keberhasilan penelitian ini sangat tergantung pada partisipasi 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari. 

Atas dukungan dan partisipasinya saya mengucapkan banyak terimakasih.  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hormat Saya, 

 

 

Rosa Maria Rostandi 

NIM. 1138020221 



 

 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : 

Jenis Kelamin   : 

Usia    : 

Lama bekerja di perusahaan : 

Tingkat Pendidikan  : 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan tanda silang (X) pada salah satu skala 1 

sampai 5 yang tersedia pada kolom, pilihlah jawaban yang menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari 

paling menggambarkan keadaan sebenarnya. Lima pilihan yang disesuaikan yaitu sebagai 

berikut: 

1. STS : Sangat Tidak Setuju 

2. TS : Tidak Setuju 

3. R : Ragu-ragu 

4. S : Setuju 

5. SS : Sangat Setuju 

Berikut akan diberikan contoh pengisian 

NO Pernyataan SS S R TS STS 

 Pergi ke daerah pegunungan membuat hati saya senang  X    

Jika Bapak/Ibu/Saudara/Saudari memberikan tanda silang (X) pada kolom setuju, artinya 

menurut Bapak/Ibu/Saudara/Saudari pergi ke daerah pegunungan membuat hati senang. 

Apabila anda salah menuliskan jawaban maka berikan tanda strip “-“ dan pilihlah jawaban 

lain yang menurut anda paling sesuai. 

NO Pernyataan SS S R TS STS 

 Pergi ke daerah pegunungan membuat hati saya senang  Ӿ   X 



 

 

DAFTAR PERNYATAAN 

X1 (Gaya Kepemimpinan) 

NO Pernyataan SS S R TS STS 

1 Pemimpin memberikan contoh yang baik dalam bekerja 

kepada saya agar dapat bekerja dengan baik 

     

2 Pemimpin memilik pemikiran jauh kedepan dalam mengelola 

perusahaan 

     

3 Pemimpin saya memberikan motivasi untuk meningkatkan 

semangat karyawan 

     

4 Pemimpin saya menjelaskan tujuan yang ingin dicapai 

perusahaan dengan jelas 

     

5 Pemimpin saya selalu memotivasi karyawannya agar berpikir 

inovatif 

     

6 Pemimpin saya sering mengapresiasi positif terhadap 

karyawan yang kreatif dan inovatif 

     

7 Pemimpin memberikan contoh pemecahan dengan cerdik dan 

cermat terhadap maslah yang sedang dihadapi 

     

8 Pemimpin sering memberikan peringatan terhadap keputusan 

yang saya ambil 

     

9 Pemimpin memberikan imbalan jika saya mampu 

melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan dengan baik 

     

10 Pemimpin saya memberikan pujian terhadap kinerja saya yang 

baik 

     

11 Pemimpin menjanjikan bonus terhadap setiap kinerja yang 

dilakukan dengan baik 

     

12 Pemimpin mengawasi secara langsung kinerja saya agar 

sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan 

     

13 Pemimpin selalu memantau kesalahan yang saya lakukan 

dalam bekerja 

     

14 Pemimpin melakukan tindakan perbaikan atas kesalahan yang 

saya lakukan 

     

15 Pemimpin memberikan peringatan dan sanksi apabila terjadi 

kesalahan dalam proses kerja yang saya lakukan 

     



 

 

X2  (Disiplin Kerja)      

NO Pernyataan SS S R TS STS 

16 Saya bersedia untuk masuk kerja, kecuali sakit      

17 Saya selalu hadir tepat waktu      

18 Saya menggunakan jam kerja yang berlaku dengan sebaik-

baiknya 

     

19 Saya tidak menunda-nunda pekerjaan      

20 Saya menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik      

21 Saya bersedia untuk ditegur oleh atasan      

22 Saya bersedia untuk menerima teguran lisan      

Y (Kinerja Karyawan)      

NO Pernyataan SS S R TS STS 

23 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prosedur 

yang ada 

     

24 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan degan tepat waktu dan 

teliti 

     

25 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan rencana 

dan target yang diberikan perusahaan 

     

26 Saya memiliki kemampuan dan pengetahuan yang baik dalam 

menjalankan pekerjaan 

     

27 Saya dapat memberikan masukan (ide-ide) dalam pekerjaan      

28 Saya selalu berusaha memperbaiki kekurangan saya dalam 

bekerja 

     

29 Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang diberikan atasan      

30 Saya mampu bekerjasama dengan rekan kerja saya      

31 Saya mampu menjalin komunikasi dengan rekan kerja saya      

 

TERIMAKASIH  

 


