
IDENTITAS 
 

No. Subjek : ............................................................ 
Usia : ......... Tahun 
Lama waktu menunggu pensiun : ............................................................ 
Tanggal Hari Ini : ............................................................ 
*) Coret yang Tidak Perlu 
 

PETUNJUK PENGERJAAN 
 
1. Pilihlah 1 dari 4 pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan diri 

Saudara. 
 
2. Pada Bagian I berilah tanda X pada kolom jawaban. 

SS  = Bila Sangat Sering merasakan, mengalami, atau melakukan hal tsb. 
S  = Bila Sering merasakan, mengalami, atau melakukan hal tsb. 
J  = Bila Jarang merasakan, mengalami, atau melakukan hal tsb. 
TP  = Bila Tidak Pernah merasakan, mengalami, atau melakukan tsb. 
 
Pada Bagian II berilah tanda X pada kolom jawaban. 
SS  = Bila merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan tsb. 
S  = Bila merasa Sesuai dengan pernyataan tsb. 
TS  = Bila merasa Tidak Sesuai dengan pernyataan tsb. 
STS = Bila merasa Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan tsb. 
 

3. Apabila ingin mengubah jawaban, silakan memberikan tanda dua garis 
mendatar ( = ) pada jawaban awal, kemudian Saudara dapat menggantinya.  
Contoh : 
Bagian I     Bagian II 

SS S J TP  SS S TS STS 

X  X   X  X  

 
4. Tidak ada jawaban salah, semua jawaban yang Saudara berikan adalah benar 

sejauh hal itu sesuai dengan keadaan Saudara yang sesungguhnya. Saya akan 
menjaga kerahasiaan seluruh informasi Saudara. 

 
5. Bila Saudara telah selesai mengerjakan, mohon kesediaan Saudara untuk 

memeriksa kembali agar tidak ada pernyataan yang terlewati. 
 

 
TERIMA KASIH 
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BAGIAN I 
 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1. Kepala saya pusing ketika memikirkan 
akan pensiun SS S J TP 

2. Saya merasa bangga dengan apa yang 
sudah capai dalam pekerjaan SS S J TP 

3. Saya merasa sedih memikirkan masa 
depan keluarga ketika pensiun nanti SS S J TP 

4. Meskipun sebentar lagi akan pensiun, 
pola tidur saya tidak terganggu SS S J TP 

5. 
Tekanan darah saya menjadi berubah 
(naik/turun) ketika teringat hari-hari di 
bekerja di kantor akan segera berakhir 

SS S J TP 

6. Saya merasa tenang menghadapi detik-
detik masa pensiun SS S J TP 

7. Menghadapi pensiun membuat saya 
merasa putus asa SS S J TP 

8. Meskipun akan  pensiun, nafsu makan 
saya tidak berubah SS S J TP 

9. 
Saya mengeluarkan banyak keringat 
dingin ketika ingat sebentar lagi akan 
pensiun 

SS S J TP 

10. Saya antusias membicarakan hal-hal yang 
berhubungan dengan pensiun SS S J TP 

11. 
Saya merasa tidak berdaya menghadapi 
segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pekerjaan 

SS S J TP 

12. Meskipun akan pensiun, penglihatan saya 
tetap jelas SS S J TP 

13. Menghadapi persiapan pensiun, badan 
saya mudah terasa pegal-pegal SS S J TP 

14. Saya merasa optimis dapat menjalani hari-
hari ketika pensiun nanti SS S J TP 

15. 
Saya merasa bahwa hidup sudah tidak 
berguna lagi karena akan tidak memiliki 
pekerjaan 

SS S J TP 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

16. 

Meskipun akan pensiun, ketika 
menyampaikan pendapat di hadapan 
pegawai-pegawai baru, suara saya tetap 
jelas. 

SS S J TP 

17. 

Selesai membicarakan rencana menjelang 
pensiun membuat saya keesokan harinya 
mengalami gangguan pencernaan (diare, 
sembelit, maag, dsb). 

SS S J TP 

18. 

Konsentrasi bekerja saya tetap prima, 
meskipun menghadapi banyak perubahan 
yang berkaitan dengan masa menjelang 
pensiun 

SS S J TP 

19. 
Saya merasa sedih ketika pulang bekerja 
karena membayangkan sebentar lagi saya 
sudah tidak menjadi bagian organisasi ini. 

SS S J TP 

20. 
Meskipun akan pensiun, saya masih dapat 
mendengarkan instruksi tugas dengan 
jelas 

SS S J TP 

21. 
Jantung saya berdetak lebih cepat dari 
biasanya ketika bertemu dengan pegawai 
baru di kantor 

SS S J TP 

22. Saya tidak bingung menghadapi masa 
persiapan pensiun SS S J TP 

23. Sejak menghadapi persiapan pensiun, 
saya menjadi mudah gelisah SS S J TP 

24. 
Berat badan saya relatif stabil, meskipun 
saat ini lebih banyak di rumah karena 
persiapan masa pensiun 

SS S J TP 
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BAGIAN II  
 

No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

1. 

Pada saat pensiun nanti, saya percaya bisa 
mendirikan usaha sendiri sehingga 
kebutuhan ekonomi keluarga tetap 
tercukupi 

SS S TS STS 

2. 
Saya merasa gembira ketika 
membayangkan keberhasilan usaha yang 
akan saya rintis 

SS S TS STS 

3. 
Ketika menjalankan bisnis nanti saya akan 
menjual produk dengan harga wajar 
(sesuai harga pasar) 

SS S TS STS 

4. 
Saya berpikir bahwa usaha yang akan 
saya buka ketika pensiun nanti pasti 
berhasil 

SS S TS STS 

5. Saya merasa bahagia apabila bisa 
melayani konsumen dengan jujur SS S TS STS 

6. 

Apabila usaha yang saya rintis 
menghadapi masalah bertubi-tubi, maka 
saya secara terus-menerus akan mencari 
jalan keluarnya tanpa mengeluh 

SS S TS STS 

7. Saya berpikiran untuk menjual produk 
dengan jujur SS S TS STS 

8. 

Saya merasa senang karena kesehatan 
saya masih prima sehingga akan 
mendukung cita-cita saya mendirikan 
usaha 

SS S TS STS 

9. 
Saya tidak akan segera ganti usaha, ketika 
usaha yang akan saya buka masih 
memiliki sedikit pelanggan 

SS S TS STS 

10. 
Ketika bisnis yang saya buka 
mendapatkan banyak tekanan, saya yakin 
tetap bisa mengendalikan stres saya 

SS S TS STS 

11. 
Meskipun keuntungan dari usaha yang 
saya buka relatif sedikit, tetapi hal 
tersebut tidak membuat saya khawatir 

SS S TS STS 

12. Saya akan menyusun display toko secara 
unik SS S TS STS 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

13. 
Ketika membuka usaha nanti, saya 
berpikiran untuk menjalankannya dengan 
tekun 

SS S TS STS 

14. Saya merasa senang ketika konsumen 
memuji kreativitas produk saya SS S TS STS 

15. 
Saya akan mengambil keputusan bisnis 
yang memberikan keuntungan jangka 
panjang 

SS S TS STS 

16. 
Meskipun usia saya sudah tua, tetapi saya 
percaya bahwa ide-ide yang saya hasilkan 
kreatif 

SS S TS STS 

17. 
Saya merasa semangat ketika menyusun 
rencana masa depan dari usaha yang akan 
saya kembangkan 

SS S TS STS 

18. Saya rela menggadaikan aset yang saya 
miliki untuk mendapatkan modal bisnis SS S TS STS 

19. 
Saya berpikir bahwa usaha yang akan 
saya kembangkan memiliki prospek cerah 
ke depan 

SS S TS STS 

20. Saya tidak takut menghadapi persaingan 
bisnis SS S TS STS 

21. 
Saya menyempatkan diri mencatat hal-hal 
penting yang berhubungan dengan usaha 
wiraswasta 

SS S TS STS 

22. 
Ketika pensiun nanti, saya berpikir bahwa 
saya berani mendirikan usaha meskipun 
iklim usaha sedang lesu 

SS S TS STS 

23. 
Menjelang pensiun, saya merasa senang 
mempelajari hal-hal baru mengenai 
wirausaha 

SS S TS STS 

24. Supaya usaha yang saya rintis berhasil 
maka saya akan menanganinya sendiri SS S TS STS 

25. Setelah pensiun nanti saya tetap yakin 
masih bisa berwirausaha SS S TS STS 

26. 
Meskipun mendengar banyak cerita 
negatif tentang wirausaha, tetapi hal 
tersebut tidak membuat saya cemas 

SS S TS STS 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

27. Saya tidak akan menjual barang-barang 
asli tapi palsu (aspal) SS S TS STS 

28. 

Meskipun pengalaman saya dibidang 
wirausaha masih minim, tetapi saya 
percaya mampu mengatasi kendala-
kendala dalam berwirausaha 

SS S TS STS 

29. Saya puas apabila keluhan konsumen 
dapat saya atasi dengan baik SS S TS STS 

30. 

Meskipun banyak konsumen yang 
melakukan komplain secara serempak, 
maka saya akan menghadapinya dengan 
bersikap tenang 

SS S TS STS 

31. Saya percaya bisa menjadi seorang 
wiraswasta yang bertanggung jawab SS S TS STS 

32. 

Meskipun kondisi fisik saya sudah tua, 
tetapi saya akan melayani konsumen 
sebanyak mungkin dengan perasaan 
gembira 

SS S TS STS 

33. Saya akan melakukan segala upaya 
supaya bisnis yang saya jalankan berhasil SS S TS STS 

34. 
Saya yakin bahwa mental saya kuat untuk 
menghadapi permasalahan-permasalahan 
dalam bisnis wiraswasta 

SS S TS STS 

35. 

Meskipun usaha yang saya dirikan belum 
memberikan hasil seperti yang saya 
inginkan, tetapi saya tetap menjalankan 
usaha tersebut dengan hati penuh 
semangat 

SS S TS STS 

36. Saya selalu melakukan inovasi terhadap 
produk yang saya jual SS S TS STS 

37. 

Saya berpikir masih bisa mencari celah 
yang dapat saya gunakan untuk mencari 
keuntungan maksimal dari usaha yang 
saya dirikan 

SS S TS STS 

38. Saya senang ketika bisnis berjalan sesuai 
dengan rencana SS S TS STS 
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No. Pernyataan Pilihan Jawaban 

39. Saya akan memanfaatkan peluang yang 
ada SS S TS STS 

40. Saya percaya masih bisa menyusun 
rencana bisnis secara jelas dan sistematis SS S TS STS 

41. 

Setiap mendapatkan keuntungan dari 
usaha maka dengan senang hati 
keuntungan tersebut saya gunakan untuk 
menambah modal 

SS S TS STS 

42. Meskipun penjualan sepi, tetapi saya 
berani menstock barang SS S TS STS 

43. 
Saya percaya bahwa strategi bisnis yang 
saya susun memiliki keuntungan jangka 
panjang 

SS S TS STS 

44. 

Meskipun saat ini banyak bisnis 
mengalami kebangkrutan, tetapi hal 
tersebut tidak menurunkan semangat saya 
untuk mendirikan usaha ketika masa 
pensiun tiba 

SS S TS STS 

45. 
Di sela kesibukan bekerja, saya 
menyempatkan diri untuk membaca ”Kiat 
Berwiraswasta” 

SS S TS STS 

46. 
Saya berpikiran bahwa saya siap 
menanggung rugi dari bisnis yang saya 
jalankan 

SS S TS STS 

47. 
Saya merasa antusias ketika diajak 
mendatangi acara diskusi tentang 
wiraswasta 

SS S TS STS 

48. Ketika bisnis sudah dibuka maka setiap 
keputusan akan saya putuskan sendiri SS S TS STS 
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