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LAMPIRAN 1 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

KUESIONER ORIENTASI MASA DEPAN BIDANG PEKERJAAN 

 

 

Kuesioner ini terdiri dari sekelompok pertanyaan yang berhubungan 

dengan pendapat dan pemikiran saudara mengenai pekerjaan di masa depan. 

Jawaban yang saudara berikan adalah benar sepanjang itu menggambarkan 

keadaan diri saudara apa adanya, karena itu saudara diharapkan dapat 

memberikan jawaban yang sesuai dengan diri pribadi. 

 Identitas yang saudara bersifat RAHASIA, karena itu saudara tidak perlu 

ragu-ragu untuk menjawab pertanyaan berikut secara terbuka dan jujur. 

 Jawablah pertanyaan berikut dengan cara memberi tanda (X) pada nomor 

pilihan jawaban yang paling sesuai. 

Jawablah pertanyaan secara berurutan sesuai dengan penyajiannya. Jangan 

ada pertanyaan yang terlewat / tidak dijawab. 

Terima kasih atas kesediaan saudara untuk mengisi kuesioner ini dan 

selamat bekerja. 

 

 

             Bandung, 19 April 2005 

 

 

 

    Peneliti 
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1. Apakah anda selama berada di LP sudah memikirkan tentang 

pekerjaan setelah bebas nanti ? 

 

a. belum b. sudah 

 

Alasan anda memilih jawaban diatas 

………..…………………………...…....…………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

2. Seberapa sering anda memikirkannya ? 

 

a. jarang  b. sering 

 

 Mengapa………………………………………………………………… 

 

3. Apakah memperoleh pekerjaan penting bagi anda ? 

 

a. tidak penting b. penting  

 

 Mengapa…………………………………………………………………… 

 

4. Seberapa banyak kemungkinan pekerjaan yang telah anda pikirkan ? 

 

a. banyak kemungkinan pekerjaan b. sudah ada satu pekerjaan 

 

5. Selama berada di LP, seberapa sering anda mencari keterangan 

mengenai pekerjaan ? 

 

a. tidak pernah b. sering 

 

6. Berapa banyak keterangan yang sudah anda miliki tentang pekerjaan 

? 

 

a. belum ada b. banyak 

 

7. Apakah anda yakin bahwa anda akan mendapatkan pekerjaan itu 

setelah bebas nanti ? 

 

a. yakin tidak akan dapat b.yakin akan dapat 

 

8. Jenis pekerjaan apa yang sedang anda pertimbangkan setelah bebas 

nanti ? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 

Mengapa anda memilih pekerjaan itu...………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

 

9. Apakah anda sudah mengerti, syarat-syarat yang harus anda miliki 

agar mendapatkan pekerjaan itu ?  Ya / Tidak 

Bila Ya, sebutkan syarat-syaratnya 

………...……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

 Apakah kesulitan yang anda alami dalam mewujudkan pekerjaan itu  

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

10. Sejauh mana tekad anda untuk mewujudkan pekerjaan itu ? 

 

a. lemah b. kuat 

 

Mengapa……………………………………………………………………

…......……………………………..………………………………………… 

 

11. Menurut anda, apakah rencana-rencana pekerjaan anda akan 

terwujud ? 

 

a. tidak akan terwujud b. pasti akan terwujud 

 

12. Menurut anda, seberapa penting peran pekerjaan bagi kehidupan 

anda mendatang ? 

 

a. tidak penting b. penting 

 

13. Untuk mewujudkan rencana pekerjaan anda, apakah perlu anda 

pikirkan dari sekarang ? 

 

a. tidak perlu b. perlu 

 

14. Usaha apa yang sekarang telah anda lakukan sehubungan dengan 
rencana pekerjaan di masa mendatang ? 
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………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

15. Usaha apalagi yang perlu anda lakukan untuk menunjang 

tercapainya tujuan-tujuan dalam bidang pekerjaan ? 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

16. a. Apakah anda memiliki kemampuan diri yang diperlukan dalam 

melakukan pekerjaan yang akan anda dapatkan nanti ? 

 

a. tidak b. ya 

 

b. Apakah usaha yang telah anda lakukan akan mewujudkan rencana 

pekerjaan anda ? 

 

a. tidak b. ya 

 

c. Apakah anda menyadari bahwa orang lain akan memberikan 

pengaruh dalam mewujudkan pekerjaan anda ? 

  

a. tidak b. ya 

  

 Jika ya, siapa yang memberikan pengaruh itu…………...…………. 

 

d. Apakah tekanan sosial di masyarakat, contohnya : kurangnya 

percayanya masyarakat terhadap mantan narapidana, akan memberikan 

pengaruh dalam mewujudkan pekerjaan anda ? 

 

a. tidak b. ya 

  

e. Apakah kondisi dan keadaan anda sekarang di LP akan 

menentukan semangat anda dalam mewujudkan pekerjaan anda ? 

 

a. tidak b. ya 

  

f. Apakah anda mengharapkan keberuntungan dalam mewujudkan 

pekerjaan anda ? 

 

a. tidak b. ya 
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17. Bagaimana perasaan anda berhubungan dengan pekerjaan yang akan 

anda dapatkan nanti ? 

 

a. yakin rencana tidak akan berhasil b. yakin rencana akan berhasil 

 

18. Perasaan-perasaan apa yang muncul pada diri anda dalam 

memikirkan pekerjaan di masa depan ? 

 

a. tidak ada harapan b. ada harapan 

 

a. perasaan negatif diri b. perasaan positif diri 

 

a. tidak menyenangkan b. menyenangkan 

 

a. Pesimis b. Optimis 

 

a. Takut dan Malu b. Berani dan Bangga 
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LAMPIRAN 2 

 

           RAHASIA 

 

DATA PENUNJANG 

 

1. Usia  : ………..tahun 

2. Suku bangsa : ………………….. 

3. Agama  : * Islam / Protestan / Katolik / Hindu / Budha /lainnya………….  

4. Status  : * sudah menikah / belum menikah / bercerai 

 

* jika sudah menikah, isilah pertanyaan berikut ini : 

No. Usia istri Pekerjaan istri 

1   

 

* jika sudah bercerai, isilah pertanyaan berikut ini : 

No. Alasan bercerai Tahun 

1   

 

5. Sudah memiliki ………. Orang anak,  usia………………………..tahun  

6. Pendidikan terakhir anda  : * SLTP / SMU / Akademi / Sarjana 

7. Pekerjaan sebelum masuk LP   :………………………………. 

8. Penghasilan sebelum masuk LP   :………………………………. 

9. Kasus / pelanggaran   : …………………………………...…. 

10. Masa hukuman    : ……………………………………… 

11. Sudah berada di LP selama ………tahun 

12. Sebelumnya pernah masuk LP lain : * pernah/tidak 

 

* jika pernah masuk tuliskan kolom ini sejelas dan selengkap mungkin 

No. Nama LP Kasus Masa hukuman tahun 

1     

2     
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Pembinaan apa yang telah anda peroleh selama di LP ? 

 a. pembinaan rohani, bentuk kegiatan……………………………………………      

 b. pembinaan keterampilan, keterampilan apa…………..……………………….. 

  c. pembinaan pekerjaan , pekerjaan apa…………………..……………………… 

 c. pembinaan olahraga , olah raga apa …………………………………………… 

Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pembinaan-pembinaan  itu 

…………………………………………………………………………………… 

Seberapa sering anda mengikuti pembinaan itu ? 

A. Jarang B. Kadang-kadang C.Sering D. Selalu 

Apakah kesulitan / keluhan anda saat melakukan pembinaan? 

…………………………………………………………..………………………… 

Selama berada di LP, seberapa dekat anda dengan teman sesama penghuni  

a. dekat sekali  b. dekat     c. cukup dekat  d. kurang dekat 

Topik apa yang biasa anda diskusikan dengan sesama penghuni ? 

………………………………………………………………………………….… 

Pernahkah anda mendiskusikan mengenai pekerjaan ?  Ya  /  Tidak 

Dengan siapa anda mendiskusikannya 

……………………………………..………. 

Seberapa sering anda diskusikan ? 

a. sering sekali  b. sering c. jarang d. kadang-kadang 

Apakah keluarga anda pernah mengunjungi ?  Ya / Tidak 

Seberapa sering anda dikunjungi ? 

a. sering sekali  b. sering c. jarang d. kadang-kadang 

 Mengenai hal apa biasanya anda obrolkan dengan keluarga  

…………………………………….…………………………………….……….. 

       Apa yang anda rasakan ketika berada di LP sekarang………….……….. 

Apa keinginan anda setelah bebas…………………………………..……… 

 Mengapa anda memiliki keinginan itu……………………………..………. 

Jika ya, apa yang pertama kali anda kerjakan setelah dinyatakan 

bebas………….………………..………………………………………………… 

Apakah anda mengharapkan remisi YA / TIDAK, mengapa.….……………. 
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LAMPIRAN 6 
 

 

Validitas dan reliabilitas aspek MOTIVASI 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          

Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        

if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       

Deleted 

 

MOV1          18.2327         2.0501        .3860         .2998           

.4712 

MOV4          18.5644         2.1675        .1319         .1044           

.5609 

MOV7          18.1386         2.2394        .3711         .3896           

.4903 

MOV10         18.1436         2.1932        .4157         .2891           

.4793 

MOV13         18.1337         2.2059        .4334         .3464           

.4787 

MOV16A        18.1139         2.3303        .3331         .2332           

.5042 

MOV16B        18.1386         2.2692        .3320         .2882           

.4984 

MOV16C        18.2277         2.2364        .2106         .1344           

.5229 

MOV16D        18.5644         2.5157       -.0966         .0611           

.6370 

MOV16E        18.2030         2.2919        .1859         .1829           

.5289 

MOV16F        18.1337         2.3452        .2473         .2405           

.5163 

 

 

 

Reliability Coefficients    11 items 

 

Alpha =   .5425           Standardized item alpha =   .6322 

 

 

 

 

 

 

Validitas dan reliabilitas aspek PERENCANAAN 

 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          

Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        

if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       

Deleted 



0473/SN/F.Psi/UKM/2005 

 

109 

 

PER2           5.6089          .3985        .3902         .1570           

.3636 

PER5           5.6980          .3909        .2825         .1109           

.5150 

PER11          5.4703          .5588        .3818         .4053           

.4156 

PER17          5.4406          .6358        .3091         .3760           

.4834 

 

 

 

Reliability Coefficients     4 items 

 

Alpha =   .5182           Standardized item alpha =   .5883 

 

 

 

 

 

 

 
Validitas dan reliabilitas aspek EVALUASI 

 

 
Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          

Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        

if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       

Deleted 

 

EVA3          13.2921         1.4118        .3664         .2701           

.7081 

EVA6          13.6238         1.1413        .2233         .0680           

.8035 

EVA12         13.2871         1.4097        .4117         .3376           

.7036 

EVA18A        13.3020         1.3760        .3838         .2387           

.7039 

EVA18B        13.3267         1.2161        .5772         .4587           

.6642 

EVA18C        13.3465         1.2027        .5121         .4030           

.6749 

EVA18D        13.3119         1.2306        .6394         .6687           

.6578 

EVA18E        13.3119         1.2306        .6394         .5679           

.6578 

 

 

 

Reliability Coefficients     8 items 

 

Alpha =   .7238           Standardized item alpha =   .7847 

 

 

 

 


