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Lampiran 1 

 

 

Ucapan Permohonan  

 

 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

 

Bapak/Ibu/Sdr/i yang saya hormati, saya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 

ekonomi (STIE) Malang Kucecwara sedang melakukan penelitian di Kawasan 

Industri Mebel Bukir Pasuruan.Penelitian yang saya lakukan berjudul “Pengaruh 

Stress Kerja dan Konflik KerjaTerhadap Kinerja Karyawan”. Penelitian ini 

merupakan rancangan dalam pembuatanskripsi. 

 

Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan waktu 

sejenakguna mengisi angket ini. Saya berharap Bapak/Ibu/Sdr/i menjawab dengan 

leluasa,sesuai dengan apa yang Bapak/Ibu/Sdr/i rasakan, lakukan dan alami, 

bukan apa yangseharusnya atau yang ideal. Bapak/Ibu/Sdr/i diharapkan menjawab 

dengan jujur danterbuka, sebab tidak ada jawaban yang benar atau salah. Sesuai 

dengan kode etikpenelitian, saya menjamin kerahasiaan semua data. Kesediaan 

Bapak/Ibu/Sdr/imengisi angket ini adalah bantuan yang tak ternilai bagi saya. 

Akhirnya, sayasampaikan terima kasih atas kerjasamanya. 
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Lampiran 2 

 

Petunjuk Pengisian 

 

Bapak/Ibu/Sdr/i Sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Sdr/i ketahui, berilahpenilaian 

terhadap diri anda sendiri dengan jujur dan apa adanya berdasarkan pertanyaan 

dibawah ini dengan cara memberi tanda checklist (√) salah satu dari lima kolom, 

dengan keterangan sebagai berikut: 

 

SS S N TS STS 

Sangat 

Setuju 
Setuju Netral Tidak Setuju 

Sangat Tidak 

Setuju 

 

Identitas Responden 

 

Nama (boleh inisial)  : .............................................................................. 

 

Jenis Kelamin  : a. laki-laki (.....) b.Perempuan (…..) 

 

Umur  : .............................................................................. 

 

Pendidikan terakhir  : .............................................................................. 

 

Masa Kerja : .............................................................................. 
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Lampiran 3 

 

Variabel Stress Kerja (X1) 

NO PERNYATAAN SS S N TS 

1 Dalam bekerja, saya selalu dikejar dengan 

waktu yang ada. 

    

2 Saya merasa tertekan dengan banyaknya 

aturan yang ada. 

    

Perbedan Tuntutan dengan Fasilitas yang 

ada 

    

3 Saya merasa dalam bekerja tidak 

diberifasilitas yang memadai. 

    

4 Tuntutan yang diberikan tidak dibarengi 

dengan fasilitas yang 

disediakanperusahaan. 

    

5 Fasilitas yang ada tidak 

menunjangpekerjaan saya. 

    

Ketidakcocokan dengan Pekerjaan     

6 Pekerjaan yang ada tidak sesuai dengan 

keterampilan saya. 

    

7 Saya merasa pekerjaan ini tidak sesuai 

dengan apa yang saya harapkan 

    

Pekerjaan yang berbahaya     

8 Pekerjaan yang saya terima dapat 

membayakan kesehatan saya 

    

9 Pekerjaan ini dapat membahayakankondisi 

mental saya karena target yang 

begitu tinggi. 

    

Beban Lebih     

10 Saya merasa perusahaan memberi target 

yang terlampau tinggi sehingga menjadi 

beban bagi saya 

    

11 Saya merasa terbebani dengan waktu 

yang diberikan dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

    

12 Tanggung jawab yang 

diberikanperusahaan kepada saya sangat 

memberatkan. 

    

Harapan yang tidak sesuai     

13 Target kerja perusahaan tidak sesuai 

dengan perusahaan 

    

14 Saya merasa kurang jelas tentang 

harapan perusahaan terhadap saya 
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Lampiran 4 

 

Variabel Konflik kerja (X2) 

NO PERNYATAAN SS S N TS 

Perdebatan atau Percekcokan     

1 Dalam bekerja terkadang sayamengalami 

percekcokan atauperdebatan dengan rekan 

kerja saya. 

    

2 Hampir setiap saat saya 

mengalamiperdebatan dengan rekan kerja 

saya 

    

Ketegangan Masalah Pribadi     

3 Saya sering mengalami ketegangandalam 

pelaksanaan perkejaan. 

    

4 Ketegangan dalam bekerja sering terjadi 

dengan rekan kerja ketika terjadikesalahan 

kecil. 

    

Visi yang Berbeda dalam pekerjaan     

5 Saya dan rekan kerja saya 

seringmengalami perbedaan visi 

dalammenyelesaiakan pekerjaan. 

    

6 Terkadang rekan kerja saya 

dalampelaksanaan pekerjaan tidak 

sesuaidengan visi yang rancang 

    

Perbedaan Pendapat     

7 Perbedaan pendapat sering terjadidengan 

rekan kerja dalam menilaipekerjaan yang 

ada. 

    

8 Hampir setiap saat saya mengalami 

perbedaan pendapat dengan rekan kerja 

saya. 

    

Perbedaan dalam Menentukan Penyebab 

Masalah 

    

9 Dalam menentukan penyebab utama 

masalah dalam pekerjaan, saya dan rekan 

kerja saya merasa terjadi perbedaan dalam 

hal penentuan penyebab masalahnya. 

    

10 Perbedaan sudut pandang antara saya 

dan rekan kerja dalam melihat akar 

permasalahan dalam bekerja. 

    

Perbedaan dalam menentukan solusi 

penyelesaian masalah. 
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11 Saya merasakan antara saya dan rekan 

kerja mempunyai perbedaan dalam 

menentukan solusi penyelesaian 

masalah. 

    

Perbedaan dalam menentukan 

penyelesaian konflik 

    

12 Ketika terjadi konflik, saya dan rekan 

kerja saya mengalami perbedaan sudut 

pandang dalam penyelesaiannya 

    

Konflik Emosional     

13 saya merasakan antara saya dan rekan 

kerja sering mengalami konflik 

emosional. 

    

14 Saya sering mengalami konflik 

emosional dengan rekan kerja ketika 

terjadi perbedaan penyelesaian 

pekerjaan. 

    

Perselisihan Pribadi     

15 Diluar dari pekerjaan, saya sering 

mengalami perselisihan pribadi dengan 

rekan kerja 

    

Lelah secara mental dalam bekerja     

16 Saya sering mengalami kelelahan 

mental dalam menghadapi pekerjaan 

saya 
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Lampiran 5 

 

Variabel Kinerja (Y) 

NO PERNYATAAN SS S N TS 

Kuantitas kerja     

1 Saya mampu mencapai standar kerja 

(personal) yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

    

2 Dari waktu kewaktu, hasil kerja saya 

menunjukkan peningkatan. 

    

Kualitas Kerja     

3 Hasil kerja saya dapat memenuhi 

standar mutu perusahaan. 

    

4 saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

dengan tingkat ketelitian yang tinggi. 

    

Ketepatan Waktu     

5 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan 

saya dengan tepat waktu 

    

6 Dalam pelaksaan pekerjaan, saya sangat 

memperhatikan waktu yang ada. 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 
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Lampiran 8 
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