
LEMBAR KUESIONER 

 

EFEK MEDIASI EMPLOYEE ENGAGEMENT PADA HUBUNGAN ANTARA 

SERVANT LEADERSHIP DAN KINERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI 

DI MOJOKERTO 

Petunjuk Pengisian: 

1. Untuk mengisi identitas responden, bapak/ibu cukup memberikan tanda 

centang (    ) pada kotak yang telah disediakan sesuai dengan kondisi 

sekarang. 

2. Untuk mengisi daftar pertanyaan berilah tanda centang (    ) pada 

jawaban yang ada disebelah kanan (kolom jawaban) sesuai dengan 

pengalaman dengan beberapa alternatif yang ada. 

3. Alternatif jawaban disesuaikan dengan pertanyaan kuesioner masing-

masing. 

IDENTITAS RESPONDEN 

1. No. Urut responden : ............  (diisi oleh peneliti) 

2. Jenis Kelamin  :             Laki-laki                                  Perempuan 

3. Pendidikan Terakhir :             Magister                                  Doktor 

4. Umur   :             <30                30-39               40-49     

                                                 >50       

 5.   Masa kerja  :             <10                11-20               21-30 

                                                             >30 

 6. Jabatan akademik :              Asisten ahli                           Lektor 

                                                         Lektor kepala                        Professor 

 7. Status   :             Kawin                                    Blm kawin 

 8. Status kerja  :             PNS                                       Kontrak 

                                                        Tetap non PNS 

Pilihan Jawaban 

SS : Sangat Setuju   TS : Tidak Setuju 

S : Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 

C : Cukup 



 

DAFTAR PERTANYAAN 

 

SERVANT LEADERSHIP 

 
No. 

 
Pertanyaan 

 
 

 

Pilihan Jawaban 
 

SS S C TS STS 

1 Atasan anda sering kali terlihat 
mendahulukan kepentingan bawahan 
daripada kepentingannya sendiri 

     

2 Atasan anda sering kali memberikan 
perhatian pada anda untuk melakukan 
diskusi bersama 

     

3 Atasan anda sering kali menentukan 
kebijakan berdasarkan musyawarah 
mufakat dan menangkap aspirasi dari 
bawahannya sebagai alternatif 
pengambilan keputusan 

     

4 Atasan anda pandai memetakan 
persoalan lalu mengkomunikasikan 
penugasan dengan jelas dan terukur 

     

5 Atasan anda menekankan pentingnya 
pembangunan organisasi melalui 
peningkatan ketrampilan dan 
pembangunan komunitas. 

     

 

EMPLOYEE ENGAGEMENT 

 
No. 

 
Pertanyaan 

 
 

 
Pilihan Jawaban 

 

SS S C TS STS 
1 Anda merasa sangat bergairah saat 

menjalankan tugas dan tanggung 
jawab anda 

     

2 Anda merasa fokus dalam 
mengerjakan semua tugas yang 
diberikan. 

     

3 Anda merasa cocok dengan 
pekerjaan anda sekarang dan 
berusaha mencurahkan perhatian 
anda sepenuhnya. 

     

4 Anda merasa memiliki rasa 
antusiasme yang tinggi terhadap 
segala hal di lingkungan kerja. 

     

5 Anda merasa sudah bekerja dengan 
tekun. 

     



6 Anda merasa cekatan dalam 
menjalankan tugas tanpa menunggu 
komando dari atasan. 

     

7 Anda merasa dapat melakukan hal 
yang lebih besar yang melebihi 
sebagaimana tanggung jawab anda. 

     

8 Anda merasa cepat beradaptasi 
dengan lingkungan dan beradaptasi 
dengan tugas yang diberikan 

     

 

KINERJA DOSEN 

 
No. 

 
Pertanyaan 

 
 

 
Pilihan Jawaban 

 
SS S C TS STS 

1 Anda memiliki kemampuan 
menyelesaikan tugas dengan 
sempurna yang mencerminkan 
kualitas kerja 

     

2 Anda termasuk seorang pendidik 
yang produktif dalam menghasilkan 
karya ilmiah 

     

3 Anda menyelesaikan tugas dan 
tanggung jawab tepat pada waktunya. 

     

4 Anda memiliki kemampuan 
menjalankan aktivitas dalam 
lingkungan kerja yang sesuai dengan 
ketentuan  

     

5 Anda memiliki kemandirian yang 
tinggi dalam menyelesaikan masalah 
di lingkungan kerja 

     

 


