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LAMPIRAN C 

PEDOMAN WAWANCARA 

Panduan wawancara dengan anggota dan karyawan Pick a Chick 

Tujuan wawancara:  

 Wawancara dilakukan dalam rangka mengetahui pengaruh yang dihasilkan 

oleh motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja sehingga kinerja karyawan dan 

anggota Pick a Chick dapat ditingkatkan. 

Data informan:  

 Nama:  

 Jenis Kelamin:  

 Jabatan:  

Pertanyaan mengenai motivasi intrinsik: 

1. Sejauh manakan pencapaian yang anda raih selama menjabat dalam pekerjaan 

anda? 

2. Hal-hal apa saja yang pernah diberikan oleh atasan anda sebagai penghargaan 

untuk usaha anda? 

3. Hal-hal apakah yang membuat anda bosan selama melakukan pekerjaan anda? 

4. Tanggung jawab apa saja yang diberikan oleh atasan anda dalam pekerjaan 

yang anda jalani? 

5. Bagaimana perkembangan selama bekerja dalam perusahaan ini? 
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Pertanyaan mengenai motivasi ekstrinsik: 

1. Apa pendapat anda mengenai standard operasi perusahaan sekarang ini? 

2. Apa pendapat anda mengenai pengarahan yang telah dilakukan oleh atasan? 

3. Bagaimana hubungan anda dengan rekan-rekan lainnya? 

4. Menurut anda, bagaimana kondisi pekerjaan yang telah anda jalani? 

5. Apakah harapan anda terhadap gaji anda saat ini? 
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Panduan wawancara dengan pembisnis food and beverage senior 

Tujuan wawancara:  

 Untuk mengetahui bagaimana seorang pembisnis senior telah menjalankan 

bisnisnya dan dapat mempertahankan kinerja karyawannya dengan meningkatkan 

motivasi karyawannya baik secara intrinsik maupun ekstrinsik 

Data informan:  

 Nama:  

 Jenis Kelamin:  

 Umur:  

 Deskripsi Pekerjaan:  

Pertanyaan mengenai motivasi intrinsik 

1. Apa yang anda lakukan terhadap karyawan anda yang telah mencapai 

keberhasilan atau kesuksesan tertentu? 

2. Penghargaaan apa yang pernah anda berikan kepada karyawan anda 

3. Apa yang anda lakukan ketika karyawan anda terlihat bosan dengan 

pekerjaannya atau mengeluh terhadap pekerjaannya? 

4. Tanggung jawab apa yang anda berikan kepada karyawan anda terhadap 

pekerjaannya? 

5. Kemajuan apa yang telah dialami oleh karyawan anda? 
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Pertanyaan mengenai motivasi ekstrinsik: 

1. Syarat atau ketentuan apa saja yang anda berlakukan selama karyawan 

bekerja? 

2. Pengawasan seperti apa yang anda lakukan terhadap karyawan anda selama ia 

bekerja? 

3. Bagaimana hubungan anda dengan karyawan-karyawan anda? 

4. Bagaimana kondisi pekerjaan dari karyawan anda? 

5. Bagaimana respon karyawan anda terhadap gaji yang telah anda tentukan? 

 


