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SKALAl 

Berilah tanda silang pada kolom nilai SS, S, TS, STS untuk setiap 

pemyataan,yang paling sesuai dengan pendapat Anda tentang perasaan dan sikap 

anda saat bekerja di Perusahaan tempat anda bekerja. 

Keterangan: 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

No. Pemyataan SS 
1 Saya mampu menguasai diri demi mencapai 

target dalam pekerjaan 
2 Saya dapat bekerja dengan baik karena saya 

menjalin kerja sama dengan rekan kerja 
r---+--

3 Saya sering melanggar peraturan kerja 
4 Saya mampu menahan perasaan ketika 

mendapat tekanan dalam pekerjaa,in saya 
5 Saya. malas jika membantu pekerjaan teman 

say a 
6 Saya berusaha menciptakan keharmonisan 

dengan rekan kerja saya 
7 Saya bersedia mengerjakan pekerjaan lain di 

luar pekerjaan saya 
8 Saya tidak peduli dengan hasil kerja saya 
9 Saya bertanggung jawab a.tas pekerjaan saya 
10 Saya bekerja sesuai dengan peraturan kerja 

yang �da 
11 Saya merasa setiap tugas yang sukar 

merupakan peluang menuju keberhasilan 
12 Saya bersemangat mengerjakan pekerjaan baru 

yang di bebankan kepada saya 
13 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

perencanaan yang baik 
14 Saya merasa mantap dalam meniti karir di unit 

kerja saya ini 
15 Saya ragu dengan kemampuan saya untuk 

meraih target prestasi yang ditetapkan oleh unit 

s TS STS 
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k(.;rji:l <::::iy::i. 

16 Menurut say a upaya yang dilakukan dalam 
menghadapi tantangan kerja hanyalah 
pemborosan waktu dan tenaga 

17 Sa a dapat melakukan pekerjaan sesuai target 
kerja 

18. Saya mampu melakukan pekerjaan dengan baik 
19 a a lebih mengutamakan tug as pekerjaan 

yang sesuai dengan kapasitas kemampuan saya 
20 aya ;nengalami kesulitan bila menyclesaikan 

tugas-tugas berat yang dibebankan kepada saya 
21 Keberhasilan dalam mengatasi mas al ah 

menjadikan saya mampu mengatasi masalah 
dibidang lain 

_2 prinsip kerja saya adalah pantang menyerah 
3 Saya tidak senang bila diberikan pekerjaan barn 

di unit saya ini 
24 Saya senang jika di beri pekerjaan tarnbahan 

oleh atasan saya 
25 Saya tidak berminat mengikuti pelatihan-

pelatihan yang menyangkut bidang pekerjaan 
say a 

26 Saya ragu menghadapi pekerjaan yang barn 
-

27 Saya memilih pekerjaan sebagai karyawan di 
unit kerja ini karena teroaksa oleh keadaan 

28 Say a ingin bisa mengerjakan semua bidang 
pekeriaan yang ada di unit kerja ini 

29 Saya hanya mau mengerjakan pekerjaai."l saya 
30 Sa ya tetap bertahan dalam menghadapi 

kesulitan dalam pekerjaan 
31 Saya ragu untuk memperbaiki pekerjaan saya 

yang pemah gagal 
32 Saya mempunyai perencanaan kerja yang baik 
33 Say a melakukan pekerjaan tan pa ada 

perencanaan 
34 Say a mengerjakan pekerjaan sesuai dengan 

suasana hati saya 
35 Saya dapat bekerja dengan baik, karena saya 

menjalin hubungan baik dengan rekan kerja 
saya 

36 Ketika menghadapi kegagalan, saya cenderung 
menyerah 

37 Saya terns mencoba mengasah keterampilan 
baru dalarn bekerja 
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Berilah tanda silang pada kolom nilai SS, S, TS, STS untuk setiap 

pemyataan,yang paling sesuai dengan pendapat Anda tent<!Ilg perasaan dan sikap 

anda saat bekerja di Perusahaan tempat anda behrja. 

Keterangan: 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = angat ti 

No. Pemyataan 
1 Bekerj a di tern pat yang baru adalah hal ang belum 

mau saya lakukan untuk saat ini 
2 Saya suka bercerita hal-hal menyenagkan mengenai 

Perusahaan tempat saya bekerja 
3 Sa ya tidak suka mengeluh saat menghadapi 

kclelahan saat bekerja 
4 Saya tidak suka dengan sistem kerja di unit saya ini 
5 Saya merasa kenyamanan kerja tidak saya peroleh 

saat ini 
6 Saya merasa masih betah menggeluti pekerjaan ini 
7 Saya peduli dengan atasan saya 
8 Saya berusaha merasa nyaman saat bekerja 
9 Saya ingin mencari suasana baru dalam pekerjaan di 

unit saya ini 
10 Saya tidak mau tahu tentang dampak krisis ekonomi 

terhadap kondisi Perusahaan tempat saya bekerja 
11 Suasana kerja di unit saya sekarang ini sangat 

menyenangkan 
12 Jika ada yang in gin menanyakan informasi 

mengenai Perusahaan tempat saya bekerja, dengan 
senang hati saya akan memberitahukannya 

13 Say a ingin meninggalkan pekerjaan saya karena 
saya sudah tidak tahan dengan kondisi pekerjaan . . saya im 

14 Saya tidak yakin atas kelangsungan Perusahaan saat 
. .  
llll 

15 Saya dapat tetap bersemangat menghadapi kor..disi 

SS s TS s;rs 

I 

J 
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pekerjaan saya-yatrgiidak menentu : 

1 6  Keluhan saya murtcul karena kondisi pekerjaan saya 
yang tidak nyaman dan menyenangkan 

17 Saya bukan orang yang mudah mengeluh ketika 
menemui kesulitan kerja. I 

1 8  Saya rnelakukan pekerjaan sesuai dengan senang 
ha ti 

19 Saya berpikir untuk mencari pekerjaan lain yang 
lebih menjanjikan 

20 Say::t tidak peduli atas kondisi Perusahaan saat ini 
21 Saya tidak menyukai tugas pekerjaan saya di unit ini 
22 Saya ingin terus bekerja di unit ini 
23 Saya terima bila saya dirotasi ke unit lain, karena 

saya tidak nyaman lagi bekerja di unit ini 
24 Saya suka bermalas-malasan saat bekerja 
25 Saya ingin bekerja dengan gaji yang lebih besar dari 

sebelumnya 
26 Say a bersemangat dalam melaksanakan tu gas 

pekerjaan saya 
27 Saya rnengacuhkan orang-orang yang menanyakan 

hal-hal tentang Pemsahaan tempat saya bekerja 
28 Saya tidak peduli dengan atasan saya 
29 Saya suka melihat iklan lowongan pekerjaan di surat 

kabar 
30 Saya melakukan tugas pekerjaan di unit ini karena 

terpaksa oleh keadaan 
31 Tidak pemah terpikir di benak saya untuk mencari 

pekerjaan lain 
32 Sayajarang melihat iklan lowongan pekerjaan 
33 Pekerjaan di unit ini sangat saya sukai 
34 Saya suka bertanya kepada teman saya, apakah ada 

lowongan pekerjaan di tempat ia bekerja 
35 Semangat kerja saya tidak muncul karena r..!ang 

kerja yang tidak nyaman 
36 Karena saya suka bekerj a di Perusahaan ini, saya 

tidak perduli tentang lowongan pekerjaan di tempat 
lain. 

37 Saya merasa atasan saya dapat memimpin dengan 
baik 

38 Saya merasa puas dengan gaji yang saya dapat saat 
. .  
llll 

39 Saya merasa gaji yang saya peroleh sudah dapat 
memenuhi kebutuhan hidup saya 

40 Saya mengeluh karena gaji saya yang kecil 
41 Saya merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan 

atasan saya saat ini 
42 Ketika menemm kesulitan kerja, saya lar1gsung 
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43 Saya ikhlas melaksanakan semua pekerjaan di unit 
. .  
1Ill 

44 Saya berusaha menjaga semangat kerja saya 

NB : Harap di isi di luar jam kerja, atau dirumah saja! 
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Nomor 
Lampir 
Hal 

Jalan P. 
Medan 

Dengan ho 

lJNll!l�ltSl1'l�1AS )fl!IID 

�AKUL T.�S PSIKO_OGl 

li 

Bersru a 
kesempa. 

ohon kesediaan BapakJ!bu untuk rnembcrikan 1zm clan 
am ha isv a kami: 

ama 
NPM 
Program Studi 

Fakultas 

: Abdul .Jabar 
: 04.860.()138 
: Ilmu Psikologi 
: Psikologi 

untuk melakranakan pengambilan data pada PT. MARUMJI:�'U Indonesia 
Medan, guna penyusunan skripsi yang berjudul: "Hubungan antarn Efikasi 
Dengan Intensi Pindah Kerja Karyawan Bagian Produksi PT. MARUMITSU 
Indonesia Medan." 

Perlu kami jelaskan bahwa peneli:ian dimaksud adalah semnta-mata untuk tulisan 
ilmiah dan penyusunan skr ipsi , yang mernpakan salah satu syarat bagi mahasiswa 
tersebut untuk mengikuti uj ian Sarjcma Psikologi p:tda Fa1�ultas Psikologi Universitas 
Medan Area. 

Sehubungan dengan ha! tersebut kami mohon kiranya Bapak/lbu dapat mernberikan 
kemudahan dalan1 pengambilan data yang diperlukan dan Surat Kcli�mngan yang 
menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selcsai melaksanak;m pengambilan data 

pada Lembaga yang Bapak/Ibu pimpin . 

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima 
kasih. 

Tembusan: 
1. Mahasiswa Ybs. 
2. Pertinggal 

\ 
\ 
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PT. J\1ARUMITSU INDONESIA1 
WOODEN FURNITURE INDUSTRY 

Nomor 
Perihal 

Kepada Yth., 

: Ml-126/ SK/VIII/2010 
: Surat Keterangan Sclc!sai MeJakukan Riset 

Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik 
Fakultas Psikologi 
Universitas Medan Area 
Di 
ivlcdan 

Dcngan horrnaL 

Yang bertanda tangan dibawah ini rnenerangkan bcii1wa: 

Nam a 
t--:PM 
Program Studi 
Fakultas 

:ABDULJABAR 
: 04.860.0138 
: llmu Psikologi 
: Psikologi 

Benar telah selesai melakukan riset rnulai dari tanggal �2 s/d f;.7 Agu�tus 20 ! () di 

PT. P.farumitsu Indonesia Wooden Furniture lt1dustry, Ke-wasan Jndustri Medan (KlM) ! 
lvfodan. 

Yang bcrsangkutan tcluh rnc:ngarnbil data-data y:.ug diperlu\an, d<1n (hta-dat:.1 ll:rschut 
semata-rnata hanya untuk tulishn ilrniah. 

Demikian surat keterangan in1 diperbunt den:o:.:m scbcnarnyn un!11k r:1c111cnuhi 
kelcngkapan persyarnlan administra�;i dalam pros;;;:-: perki.li<ihnn p:1d;.i ( Jni\'cT;i;;,,; \,k:! ;;; 

Area (lJlViA). 

( 'c F'ih 

JI. P. Kangc�111 No. 9 K•Jmplck Kawasan lndustri i\'.'cdan Tahap-I Mcdan 20�42 Sumatcra Utara - Indonesia Td : (62-61) 6SS 1.w; (llunti1'g). 
Fax. : (62-61) 685 1631, 685 7922, 684 1528 E-mail : ptmi@ tmi.co.id 

Perwrnhaan akan mornbatal!wn smnu,.., trnnsaksi dan rnkanan dan rnemecat karyawa11nya 
alas segala bentuk hadiah yang diberikan kepada karyawan untuk trarisaksi yang dilakukan. 
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