
PEDOMAN PENGISIAN SKALA 
 
 
Usia    : tahun 

Jenis Kelamin  :   

Semester / Jurusan  :  

 

Petunjuk pengisian skala ini adalah sebagai berikut: 

1. Baca dan pahamilah pernyataan – pernyataan pada tiap nomornya. 

2. Pilihlah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling sesuai dengan 

diri Saudara dengan memberikan tanda silang (X) pada kolom yang telah 

disediakan. 

Adapun pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 

SS : bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan Saudara 

S : bila pernyataan tersebut Sesuai dengan Saudara 

TS : bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan Saudara 

STS : bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan Saudara 

3. Apabila Saudara ingin mengubah jawaban, Saudara dapat menmberikan dua garis 

mendatar ( == ) pada jawaban yang ingin Saudara koreksi, kemudian Saudara 

dapat mengganti jawaban tersebut dengan jawaban yang lebih sesuai dengan diri 

Saudara. 

 

Contoh : 

Jawaban awal  

SS S TS STS 

X    

Mengganti jawaban 

SS S TS STS 

X   X 

 

4. Saya tegaskan kembali bahwa tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban 

yang Saudara berikan adalah benar, sehingga Saudara tidak perlu ragu untuk 

menentukan jawaban yang paling sesuai dengan diri Saudara. 



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

memeriksa kembali sehingga tidak ada pernyataan yang terlewatkan. 

 

Saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan yang Saudara berikan. 

 

 Selamat Mengerjakan 



NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 
Saya akan melakukan kegiatan yang membantu 
saya memperoleh penghasilan sendiri     

2 
Menjadi karyawan lebih menjamin kehidupan saya 
daripada saya membuka lapangan kerja sendiri     

3 
Saya mulai membiasakan diri bergaul dengan 
orang-orang yang mampu menciptakan lapangan 
kerja sendiri 

    

4 
Saya tidak pernah mencoba membuka usaha 
sendiri yang bisa mendatangkan penghasilan bagi 
saya 

    

5 
Saya sering menolak ajakan teman untuk mengikuti 
seminar- seminar tentang kewirausahaan     

6 
Saya lebih berminat membuka lapangan kerja 
sendiri daripada menjadi karyawan     

7 

Saya tidak berlatar belakang keluarga 
wirausahawan sehingga saya tidak ingin membuka 
lapangan kerja yang bisa mendatangkan 
penghasilan sendiri 

    

8 
Sejak saat ini saya mempersiapkan diri untuk bisa 
membuka lapangan kerja yang mendatangkan 
penghasilan sendiri  

    

9 
Untuk menambah wawasan saya dalam 
menciptakan lapangan kerja sendiri, saya akan 
mengikuti seminar kewirausahaan 

    

10 
Saya lebih suka mendapat gaji sebagai seorang 
karyawan daripada mendapat penghasilan dari 
berwirausaha 

    

11 

Saya mulai membiasakan diri untuk berdiskusi 
dengan orang – orang yang yang mampu 
menciptakan lapangan kerja dan mendatangkan 
penghasilan sendiri 

    

12 
Waktu luang tidak pernah saya gunakan untuk 
membuka usaha yang bisa mendatangkan 
penghasilan untuk diri saya 

    

13 
Saya sering membolos atau tidak memperhatikan 
saat kuliah tentang kewirausahaan berlangsung     

14 

Untuk menjamin kebutuhan saya di masa depan, 
saya ingin membuka lapangan pekerjaan yang bisa 
mendatangkan penghasilan sendiri 
 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS

15 
Saya tidak punya cukup modal dan informasi untuk 
membuka usaha sendiri yang bisa membuat saya 
memperoleh penghasilan sendiri 

    

16 
Di sela-sela kesibukan, saya masih mampu 
meluangkan waktu untuk belajar membuka usaha 
yang bisa mendatangkan penghasilan bagi saya 

    

17 
Saya berani membuka usaha kecil-kecilan yang bisa 
mendatangkan penghasilan sendiri     

18 
Saya tidak berminat membuka lapangan kerja 
sendiri karena sulit dan tidak menjamin masa 
depan saya 

    

19 
Saya ingin membuka lapangan kerja yang bisa 
mendatangkan penghasilan karena orang tua saya 
juga seorang wirausahawan 

    

20 

Saat saya berkumpul dengan orang-orang yang 
berwirausaha, saya tetap tidak tertarik untuk bisa 
membuka lapangan kerja yang bisa memberi 
penghasilan pribadi untuk saya 

    

21 
Saya tidak berani berwirausaha meskipun hal ini 
dapat mendatangkan penghasilan untuk saya     

22 
Saya ingin membuka bisnis yang unik, yang bisa 
mendatangkan penghasilan bagi saya     

23 
Saya tidak pernah membiasakan diri bergaul 
dengan orang-orang yang membuka usaha dan 
bisa mendatangkan penghasilan sendiri 

    

24 

Di saat orang-orang sibuk mencari pekerjaan, saya 
malah tertantang untuk bisa menciptakan lapangan 
kerja yang bisa membantu saya memperoleh 
penghasilan sendiri 

    

 
  



NO PERNYATAAN SS S TS STS

1 
Berpikiran positif membantu saya dalam 
menghadapi masalah 

    

2 Saya merasa putus asa saat mengalami kegagalan     

3 
Perasaan takut tidak menghalangi saya untuk 
menyelesaikan masalah 

    

4 Saya sulit mengambil keputusan     
5 Saat tertekan saya tidak bisa berpikir optimal     

6 
Saya merasa optimis dengan dengan kemampuan 
saya  

    

7 
Saya memilih untuk menyerah saat menghadapi 
masalah 

    

8 
Saya dapat mengambil suatu keputusan tanpa 
kesulitan 

    

9 
Saya membuat perencanaan yang matang dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

    

10 
Saya merasa pesimis saat mendengar komentar 
negatif dari orang lain 

    

11 Saat menghadapi masalah, saya tetap tenang     

12 
Saya menjadi bimbang dan kebingungan jika ada 
banyak pilihan 

    

13 
Saya sering berpikir negatif ketika menghadapi 
masalah 

    

14 
Saya tidak pernah menyerah saat menghadapi 
kesulitan / masalah 

    

15 
Saya cepat stress jika tidak bisa menyelesaikan 
masalah 

    

16 
Saya bisa memilih  solusi yang terbaik untuk 
menyelesaikan masalah yang saya hadapi 

    

17 
Saya sudah mempersiapkan rencana cadangan jika 
rencana utama saya gagal 

    

18 
Saya menunda untuk menyelesaikan masalah yang 
sedang dihadapi  

    

19 
Saya merasa senang jika saya bisa menyelesaikan 
suatu  masalah 

    

20 
Saya tidak bisa membedakan mana yang baik atau 
mana yang buruk untuk kehidupan saya 

    

21 
Saat sedang bermasalah saya tidak bisa berpikir 
dengan baik 
 

    



NO PERNYATAAN SS S TS STS

22 
Saya tidak pernah menyerah dalam berusaha 
meskipun mengalami kegagalan berulang kali 

    

23 Saya mudah dikecewakan oleh orang lain     

24 
Saya tahu mana yang baik ataupun yang buruk 
untuk diri saya 
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