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LAMPIRAN 1 

REKAPITULASI DATA RESPONDEN MENURUT  IDENTITAS RESPONDEN 

 

  No Nama NIM Umur Jenis Kelamin 

1. Evelyn Setiawan 10.30.0004 22 Tahun W 

2. Viona 10.30.0017 23 Tahun W 

3. Ferdian Eddy P 10.30.0035 21 Tahun P 

4. Dea Pramadita 10.30.0046 22 Tahun W 

5. Lie, Albertha S 10.30.0054 22 Tahun W 

6. Henry Setiawan 10.30.0064 22 Tahun P 

7. Richard 10.30.0075 22 Tahun P 

8. Franky Gunawan 10.30.0076 22 Tahun P 

9. Edwin 10.30.0078 22 Tahun P 

10. Necolleta Sevie 10.30.0104 21 Tahun W 

11. Herry Erawan 10.30.0109 22 Tahun P 

12. Andiani Herlina 10.30.0112 21 Tahun W 

13. Bernaditta Verisa 10.30.0128 22 Tahun W 

14. Edbert Adi 10.30.0150 22 Tahun P 

15. Arinda Anindita 10.30.0164 22 Tahun W 

16. Hendro 10.30.0175 22 Tahun P 

17. Fena 10.30.0190 22 Tahun W 

18. Ariel 10.30.0193 21 Tahun W 

19. Vivin 10.30.0208 22 Tahun W 

20. Vivian Fausta 10.30.0210 21 Tahun W 
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LAMPIRAN 2 

SKOR JAWABAN RESPONDEN 

  

No Nama NIM 

Variabel 

Keb utk 

berprestasi 

Inovasi Locus of 

control 

Kecenderungan 

mengambil 

resiko 

Toleransi 

Terhadap 

ambiguitas 

Percaya diri 

Pertanyaan 

1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 

1. Evelyn Setiawan 10.30.0004 4 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 3 4 3 2 

2. Viona  10.30.0017 5 5 5 2 5 2 2 4 5 5 2 5 5 5 5 2 

3. Ferdian Eddy P 10.30.0035 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 

4. Dea Pramadita 10.30.0046 4 4 5 4 3 3 3 4 3 4 5 3 4 4 4 2 

5. Lie, Albertha S 10.30.0054 4 4 5 2 4 4 3 3 2 4 2 3 5 4 4 2 

6. Henry Setiawan 10.30.0064 4 5 4 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 

7. Richard 10.30.0075 4 3 3 2 4 4 5 2 5 4 3 4 3 4 3 4 

8. Franky Gunawan 10.30.0076 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 

9. Edwin 10.30.0078 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 

10. Necolleta Sevie 10.30.0104 5 5 5 4 5 2 4 3 5 5 4 3 5 5 5 4 

11. Herry Erawan 10.30.0109 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

12. Andiani Herlina  10.30.0112 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 5 4 4 4 4 

13. Bernaditta Verisa 10.30.0128 4 4 2 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 2 

14. Edbert Adi 10.30.0150 4 5 5 3 5 4 5 1 5 5 3 3 3 4 5 4 

15. Arinda Anindita 10.30.0164 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

16. Hendro 10.30.0175 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 

17. Fena 10.30.0190 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 

18. Ariel 10.30.0193 4 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 

19. Vivin  10.30.0208 4 5 4 4 4 4 5 3 5 4 3 5 3 4 3 4 

20. Vivian Fausta 10.30.0210 5 5 5 4 5 4 4 1 3 3 4 4 4 4 5 3 
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LAMPIRAN 3 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA  

VARIABEL KEBUTUHAN UNTUK BERPRESTASI 

Responden 

Indikator 

(1) Memiliki rasa 

tanggung jawab tinggi 

terhadap tugas kuliah  

(2)  Membutuhkan usaha 

dan keterampilan 

(3)   Berorientasi ke depan 

dengan memiliki rencana 

jangka pendek dan jangka 

panjang 

Evelyn 

Setiawan 

Mengumpulkan tugas 

tepat waktu 

Kalau tidak ada usaha 

dalam kuliah maka tidak 

akan mendapat nilai 

Masih bingung akan 

melanjutkan ke s2 atau 

langsung kerja 

Viona saya selalu 

mengerjakan semua 

tugas yg d berikan 

dosen tanpa terkecuali 

Saya ingin mendapatkan 

nilai bagus, saya harus 

berusaha agar cita - cita 

saya tercapai. contohnya 

dengan mengerjakan 

tugas,belajar jika ada quis 

dan uts serta uas 

Rencana jangka pendek ; saya 

harus secepatnya lulus S1. 

Rencn jangka panjang : saya 

hendak bekerja sebagai 

karyawan terlebih dulu, baru 

kemudian saya ingin menjadi 

pengusaha. 

Ferdian 

Eddy P 

Selalu mengerjakan 

tugas kuliah tepat 

waktu 

Mengasah ketrampilan 

yang dimiliki dengan 

mengikuti kegiatan UKM 

dan lainnya. 

Rencana jangka pendek lulus 

kuliah 

Rencana jangka panjang 

memiliki usaha sendiri 

Dea 

Pramadita 

Saya bertanggung 

jawab saat diberi tugas 

yang harus 

dikumpulkan minggu 

depan dengan cara 

mengerjakan hari itu 

juga 

Saya harus belajar 

sunggug agar IP saya naik 

Kuliah dengan benar dan rajin 

agar cita-cita saya tercapai 

Lie, 

Albertha S 

Selalu mengerjakan 

tugas tepat waktu 

Karena jika tidak ada 

usaha maka tidak akan 

tercapai prestasi 

Jika tidak memiliki rencana 

maka tindakan yang dilakukan 

tidak maksimal 

Henry 

Setiawan 

Mengumpulkan tugas 

tepat pada waktunya 

Untuk mencapai sesuatu 

saya harus terus berusaha 

Saya sudah memiliki 

perencanaan pekerjaan bila 

sudah lulus kuliah nanti 

Richard Membuat tugas sesuai 

dengan apa yang dosen 

berikan. 

Belajar dengan lebih giat Maju pra dan lulus wisuda 

bulan desember 

Franky 

Gunawan 

Setiap tugas yang 

diberi oleh dosen dapat 

saya selesaikan 

sebelum tanggal yang 

ditentukan 

Karena dalam pencapaian 

sebuah prestasi tidak dapat 

diraih secar instan 

Karena di dalam sebuah usaha 

jangka panjang atau pendek 

pasti dibutuhkan perencanaan  

yang jelas agar dapat 

mengetahui keuntungan dan 

resiko yang akan terjadi 

Edwin Membuat tugas tepat 

waktu 

Untuk mendapatkan 

sebuah prestasi harus 

berlatih 

saya memiliki rencana lulus 

dalam 1 tahun ke depan 

Necolleta 

Sevie 

Jika ada tugas 

langsung saya kerjakan 

IPK saya tinggi karena 

saya selalu berusaha 

Saya memiliki rencana 

meneruskan usaha orang tua 

saya 
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Herry 

Erawan 

Selalu menyelasaikan 

tugaa tepat waktu 

Belajar dan berusaha 

untuk mencapai nilai yang 

baik 

Saya selalu mengerjakan tugas 

agar bila ada kegiatan  dadakan 

dapat terselesaikan 

Andiani 

Herlina 

ketika ada tugas saya 

langsung 

mengerjakannya 

setelah kuliah selesai 

rajin dalam mengerjakan 

setiap tugas yg dosen 

berikan 

ketika ingin mendapatkan ip 

atau ipk lebih dr 3 harus rajin 

dalam kuliah dan mengerjakan 

tugas 

Bernaditta 

Verisa 

Apabila saya mendapat 

tugas kuliah, walaupun 

sedang mengikuti 

kegiatan / acara 

kampus, saya harus 

tetap bertanggung 

jawab mengerjakan 

soal-soal  

Agar mendapatkan hasil 

maksimal saat ujian saya 

harus belajar lebih keras 

Saya belum memiliki rencana 

akan lulus kapan 

Edbert Adi Saya sering membuat 

tugas perkuliahan 

  

Arinda 

Anindita 

Karena tanggung 

jawab penting 

Keterampilan dibutuhkan Semua penuh rencana 

Hendro Buat tugas dan 

mengumpulkan tepat 

waktu 

Giat belajar Rajin menabung dan bekerja 

keras 

Fena Karena sebagai 

seorang mahasiswi 

saya memiliki 

kewajiban untuk 

mengerjakam tugas 

 Rencana jangka pendek dan 

panjang harus direncanakan 

seperti target untuk wisuda 

Ariel Mengerjakan setiap 

tugas yang diberikan 

Mencari sumber atau 

referensi yang ada 

misalnya ingin membuat 

aksesoris, usahanya adalah 

cara membuat melalui 

internet atau tanya ke 

teman 

Rencana jangka pendek dan 

jangka panjang 

Vivin Karena berkaitan 

dengan nilai yang akan 

mempengaruhi ipk 

saya.  

Tanpa kerja keras tidak 

akan mendapatkan hesil. 

Misal jika ingin 

mendpatkan nilai a maka 

harus diimbangi dengan 

belajar giat, aktif di kelas. 

Dan tugas - tugas selalu 

dikerjakan dengan benar. 

Nilai uts dan uas juga 

diatas standart . 

Jangka pndek ingin 

menyelesaikan skrpsi dengan 

nilai yang memuaskan dan 

tepat waktu. Jangka panjang. 

Ingin memakai ilmu selama 

kuliah dalam dunia bisnis 

untuk bekerja  

Vivian 

Fausta 

Dosen memberikan 

tugas untuk presentasi, 

saya sebagai 

mahasiswa harus 

menyiapkan materi dan 

PPT sebagai kewajiban 

Menekuni dan fokus 

terhadap bidang tersebut 

Untuk fashion designer, saya 

melakukan kursus tatta busana 

di Susan Budiharjo 
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pemenuhan tugas 

tersebut 

Kesimpulan Selama kuliah 

responden 

mengerjakan tugas 

tanpa menunda. 

Kemudian 

menyelesaikan tugas 

dan mengumpulkan 

tugas yang diberikan 

tepat waktu, tanpa 

terkecuali walaupun 

sedang ada kegiatan 

lain. 

. 

 

Dalam mencapai suatu 

prestasi membutuhkan 

usaha dan ketrampilan, 

Karena tanpa usaha yang 

keras dan ketrampilan 

yang dimiliki hasil yang 

akan dicapai tidak 

maksimal. Di dalam kuliah 

ditunjukan dengan usaha 

dengan mengerjakan 

tugas. belajar  untuk kuis, 

uts dan uas untuk 

mencapai nilai yang baik. 

.. Dan dalam kuliah 

ketrampilan yang dimiliki 

dapat mengasah dengan 

mengikuti kegiatan UKM 

ataupun lainnya. 

Serta dalam berorientasi ke 

depan responden memiliki 

rencana jangka pendek maupun 

jangka panjang, dengan 

menyelesaikan studi saat ini 

yakni Strata Satu atau S-1 

untuk jangka pendek. 

Lalu untuk jangka panjangnya 

responden berencana 

menyiapkan modal usaha 

untuk membuka usaha sendiri 

dan menerapkan ilmu yang 

didapat selama kuliah. 

 



54 
 

LAMPIRAN 4 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA  VARIABEL INOVASI 

Responden 

Indikator 

(1) Memiliki ide-ide baru  dan selalu 

menuliskan setiap ide yang di dapat. 

(2)   Tidak takut untuk mencoba 

sesuatu yang baru. 

Evelyn 

Setiawan 

Cuma dipikiran saja Cuma dipikiran saja 

Viona saya tdk slalu menulis smua ide yg saya 

dpt, biasanya saya memikirkan scr matang 

apa ide itu memiliki peluang. contoh: saya 

memilih berjualan baju, karena orang 

sekarang sangat konsumtif dalam hal baju 

yang sering update. 

saya tdk slalu menulis smua ide yg 

saya dpt, biasanya saya memikirkan 

scr matang apa ide itu memiliki 

peluang. contoh: saya memilih 

berjualan baju, karena orang 

sekarang sangat konsumtif dalam hal 

baju yang sering update. 

Ferdian 

Eddy P 

Saya tidak pernah mencatat ide-ide saya Saya tidak pernah mencatat ide-ide 

saya 

Dea 

Pramadita 

Agar saya bisa memotivasi diri saya untuk 

mencapai cita-cita 

Agar saya bisa memotivasi diri saya 

untuk mencapai cita-cita 

Lie, 

Albertha S 

Saya memiliki ide baru tetapi tidak 

menulisnya 

Saya memiliki ide baru tetapi tidak 

menulisnya 

Henry 

Setiawan 

Jarang mendapatkan ide-ide baru, jika 

menemukan ude baru hanya sepintas saja 

Jarang mendapatkan ide-ide baru, 

jika menemukan ude baru hanya 

sepintas saja 

Richard Saya tidak pernah menuliskan ide yang 

saya dapat 

Saya tidak pernah menuliskan ide 

yang saya dapat 

Franky 

Gunawan 

Setiap saya memiliki ide baru saya 

belumberpikir untuk menuliskan tetapi 

lebih cenderung memikirkan secara lisan 

Setiap saya memiliki ide baru saya 

belumberpikir untuk menuliskan 

tetapi lebih cenderung memikirkan 

secara lisan 

Edwin Saya selalu menuliskan setiap ide saya di 

smartphone  

Saya selalu menuliskan setiap ide 

saya di smartphone  

Necolleta 

Sevie 

Terkadang ide saya, saya kembangkan di 

usaha saya 

Karena sesuatu yang baru 

memberikan saya pelajaran 

Herry 

Erawan 

Saya memiliki buku yang berisi ide – ide Saya selalu mencoba hal yang tidak 

pernah saya lakukan 

Andiani 

Herlina 

karena ketika saya mendapat ide tidak 

pernah menuliskannya 

berani ikut mmm walaupun ke 

depannya tidak tahu mmm akan 

bertahan berapa lama 

Bernaditta 

Verisa 

Saat rapat panitia acara kampus, apapbila 

saya memiliki ide, saya akan langsung 

melontarkannya dan mendiskusikan 

dengan yang lain 

Apabila saya ditugaskan untuk 

menjadi pelatih pendamping, saya 

akan tetap mencoba memberikan 

yang terbaik 

Edbert Adi   

Arinda 

Anindita 

Ide yang kreatif sangat dibutuhkan Terus melakukan pembaruan 

Hendro Ide – ide yang baru mampu memberikan 

hal – hal positif 

Mencoba sesuatu yang baru 

membuat saya tertantang 

Fena Saya jarang menuliskan ide – ide yang Contohnya saya masuk ke 
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saya dapat konsentrasi entre, yang sebelumnya 

belum pernah saya pelajari 

Ariel  Untuk pengalaman 

Vivin Karena ide dapat muncul kapan saja. 

Sehingga pada saat ide muncul sebaiknya 

di tulis agar tidak lupa sebagai bahan 

pertimbangan dengan ide yg lain 

 

Vivian 

Fausta 

 Saya pernah menjual makanan unik 

dan ide itu baru, bernama dishi 

Kesimpulan Responden  memiliki ide – ide baru 

tetapi tidak selalu menuliskan setiap ide 

yang di dapat hanya dipikirkan saja dan 

hanya dipikirkan secara matang apakah 

ide tersebut dapat dijadikan peluang. 

Dan ada beberapa responden yang 

mencatat ide yang di dapat 

menggunakan notes atau gadgets yang 

dimiliki untuk bahan pertimbangan 

dengan ide yang lain. Karena ide dapat 

muncul kapan saja. 

Responden tidak takut mencoba 

sesuatu yang baru karena merupakan 

sebuah pengalaman, pembelajaran 

baru dan hal yang menyenangkan 

bagi responden serta dapat dijadikan 

pacuan untuk ke depannya lebih baik 

lagi. 
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LAMPIRAN 5 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA   

VARIABEL LOCUS OF CONTROL 

 

Responden 

Indikator 

(1) Dapat memacu 

semangat diri meski 

dalam penuh masalah 

atau tekanan.  

(2) Mengendalikan diri 

dengan bersikap tenang  

dalam menghadapi 

konflik dengan orang 

lain 

(3)  Meyakini bahwa 

Keberuntungan dan nasib 

merupakan faktor yang 

menentukan sebuah 

kesuksessan 

Evelyn 

Setiawan 

tetap positive thinking  Selalu mengalah Kalau tidak disertai usaha 

tidak akan sukses dengan 

keberuntungan dan nasib 

saja 

Viona saya kurang bisa 

memacu diri bila dalam 

tekanan, saya tipe orang 

yang membutuhkan 

semngat eksternal, 

misal dorongan teman 

atau keluarga 

saya adalah tipe orang 

yg emosional dan tidak 

bisa tenang dlm 

menghadapi konfik. 

bagi saya kunci sukses 

adalah usaha dmn 

seseorang mau berjerih 

payah untuk mencapai 

kesuksesan. Usaha yg 

terpenting menurut saya 

Ferdian Eddy 

P 

Saya dapat semangat 

skripsi walau susah 

Saya selalu terbawa 

emosi kalau sedang 

konflik dengan orang 

Faktor kesuksesan berasal 

dari usaha yang kita 

lakukan 

Dea 

Pramadita 

Berpikir positif Agar masalh cepat 

selesai 

Keberuntungan dapat 

dicapai dengan kerja keras 

Lie, Albertha 

S 

Selalu bersemangat 

dalam melakukan 

apapun walaupun dalam 

mehadapi masalah 

keluarga 

Tidak selalu dapat 

mengendalikan diri 

Selain keberuntungan kita 

juga harus berusaha 

Henry 

Setiawan 

Kadang – kadang saya 

gegabah jika 

menghadapi masalah 

yang terlalu besar 

Jika yang memicu 

menimbulkan konflik 

yang besar, mungkin 

saya tidak dapat 

mengendalikan diri 

Kadang – kadang 

keberuntungan 

menentukan kesuksesan, 

tapi usaha tetap harus 

dilakukan 

Richard Memacu semangat 

untuk menyelesaikan 

skripsi walaupun rasa 

malas sering muncul 

Berusaha tetap tenang 

ketika ada selisih 

paham dengan teman 

Nasib orang berpendidikan 

tinggi dengan pendidikan 

sampai SD / SMP belum 

tentu sama 

Franky 

Gunawan 

Terkadang saya tidak 

dapatmemacu semangat 

diri jika mendapat 

masalah atau tekanan 

yang terlalu tinggi 

untuk saya 

Karena dengan bersikap 

tenang dapat 

mempersingkat waktu 

dalam penyelesaian 

sebuah konflik 

Penentuan sebuah 

kesuksesan ditentukan dari 

ketekunan dan  niat yang 

kita miliki, tidak hanya 

berdasar keberuntungan 

Edwin Setiap masalah yang 

saya  selalu bersikap 

tenang dan ber doa 

Saya selalu tenan dalam 

menghadapi konflik 

jika saya  

 

Menurut ssaya sukses 

berasal dari kerja keras 
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Necolleta 

Sevie 

Terkadang saya tidak 

dapat bersemangat jika 

dalam tekanan 

Karena dengan marah, 

semua tidak dapat 

terselesaikan 

Yang pasti sebuah usaha 

yang tinggi akan meraih 

keberuntungan 

Herry 

Erawan 

Selalu berpikir positif Saya berusaha untuk 

meredam emosi saya 

dengan berpikir dingin 

Saya selalu yakin pada 

kemampuan diri sendiri 

Andiani 

Herlina 

Dalam mengerjakan 

skripsi walaupun sulit 

tp saya terus memacu 

diri saya agar terus 

semangat 

mengerjakannya  

Ketika ada orang yg 

memancing emosi saya, 

saya berusaha untuk 

mengendalikan diri agar 

tidak terpancing 

Jika kita mau bekerja keras 

maka keberuntungan dan 

nasib akan ikut 

bersamanya juga karena 

keberuntungan hanya 

faktor pendukung saja 

Bernaditta 

Verisa 

Apabila stress 

mengerjakan skripsi 

saya menyemangati diri 

sendiri dan refreshing 

dan menenangkan 

pikiran 

Ya, apabila dihadpkan 

dengan konflik, saya 

tetap mengatur diri dan 

emosi saya agar 

berpikiran jernih 

Ya, contohnya artis A 

mendapatkan tawaran 

main film dan ternyata 

film tersebut sukses besar. 

Artis A yang tadinya tidak 

sukses, menjadi sukses dan 

makin terkenal 

Edbert Adi    

Arinda 

Anindita 

Selalu semangat dalam 

keadaan apapun 

Menghadapi masalh 

dengan tenang 

Nasib adalah suatu dari 

proses kesuksesan 

Hendro Belajar giat Menghadapi masalah 

dengan sikap kepala 

dingin dan tenang 

Bekerja keras dan 

berusaha adalah faktor saja 

Fena Ketika mendapat 

tekanan dalam skripsi, 

saya selalu mencoba 

untuk semangat 

 Untuk mencapai 

kesuksesan, harus yakin 

bahwa nasib dan 

keberuntungan adalah 

faktornya 

Ariel Butuh dorongan atau 

support dari orang lain 

juga 

Kadang tidak bisa 

mengontrol emosi diri 

sendiri jika menghadapi 

konflik 

Hoki mengalahkan 

segalanya 

Vivin Karena saat ada 

masalah. Kita dapat 

semangat melakukan 

hal positif yang 

lain.agar kita dapat 

melupakan masalah 

tersebut dan tidak 

menjadikannya sebuah 

beban. 

Karena emosi yang 

berlebihan dapat 

merusak hubungan kita 

dengan org lain. Dan 

image kita di mata 

orang lain menjadi 

buruk dapat berdampak 

pada karir kita nantinya 

Keberuntungan tidak 

datang berkali kali dalam 

hidup.jika tidak diimbangi 

dengan kerja keras dan 

keuletan orang tidak dapat 

mencapai kesuksesan. 
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Vivian 

Fausta 

Ketika pertama kali 

masuk unika saya 

punya masalah dalam 

pertemanan, tetapi saya 

tidak peduli. Prinsip 

saya : saya bisa bahagia 

bahkan tanpa kalian 

sekalipun! 

Saat nilai jelek, guru 

mengatakan 

kemungkinan – 

kemungkinan saya tidak 

lulus, tapi saya tetap 

tenang karena menurut 

saya guru bukanlah 

Tuhan! 

Saya tidak pernah belajar 

dan mengkhawatirkan 

kelulusan saya, buktinya 

saya lulus! Karena 

Tuhanlah yang 

menentukan bukan guru 

Kesimpulan 

Responden dapat 

memacu semangat diri 

meski penuh dalam 

masalah maupun 

tekanan berupa dari 

kelurga, rasa malas 

untuk menyelesaikan 

skripsi tetapi harus 

tetap semangat dalam 

mengerjakannya. Sulit 

untuk beradaptasi 

dengan lingkungan baru 

serta tetap berpikir 

positif dan semangat 

dalam keadaan apapun. 

Kemudian responden 

dapat bersikap tenang 

dalam menghadapi 

konflik dengan orang 

lain dengan cara 

meredam emosi, 

bertindak dengan 

kepala dingin, 

mengalah karena 

dengan marah masalah 

tidak dapat 

terselesaikan.  

 

Mereka memerlukan usaha 

dan kerja keras untuk 

mencapai kesuksesan 

tersebut. Kerja keras dan 

usaha yang tinggi akan 

meraih kesuksessan. 
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 LAMPIRAN 6 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA  VARIABEL  

KECENDERUNGAN MENGAMBIL RESIKO 

 

Responden 

Indikator 

(1)  Memperhitungkan setiap resiko 

dari sebuah keputusan yang akan 

diambil 

(2) Berprinsip resiko adalah sebuah 

tantangan yang harus dihadapi 

Evelyn 

Setiawan 

Adanya banya kegagalan yang  akan 

diterima 

Resiko akan membuat saya down 

Viona Seorang entre hrs meminimumkan 

resiko dr usahanya. Cth : memilih 

tempat usaha, yang kecil tapi 

ramai,darripada tanah luas di tempat yg 

kurang produktif  

Resiko merupakan nilai kekuatan 

sebagai entre. Contoh : seorang 

manager rugi 20jt pada tahun 2012, 

maka untuk tahun-tahun mendatang 

dia akan mencari jalan untuk 

meminimkan kerugian tersebut 

setelah dia melunasi kerugian 

tersebut. 

Ferdian 

Eddy P 

Saya selalu mempertimbangkan resiko 

terkecil dari setiap  keputusuan 

Resiko bagi saya tantangan yang 

harus dihadapi 

Dea 

Pramadita 

Karena apa yang kita putuskan saat ini 

berpengaruh pada nasib kita ke depan 

Karena hidup tanpa berani menerima 

resiko susah untuk kita maju 

Lie, 

Albertha S 

Tidak selalu memperhitungksn resiko Resiko harus dihadapi bukan 

dihindari 

Henry 

Setiawan 

Sebelum mengambil keputusan, saya 

selalu mempertimbangkan apa 

manfaatna bagi diri saya 

Saya berpandang dalam mengambil 

sebuah keputusan pasti mengandung 

sebuah resiko 

Richard Saya memperhitungkan resiko ketika 

akan membuka usaha baru 

Resiko harus dihadapi ketika saya 

sudah menetapkan pilihan 

Franky 

Gunawan 

Karena perhitungan setiap resiko dapat 

membantu kita untuk melangkah dalam 

menjalankan sebuaha usaha 

Karena dalam sebuah perencanaan 

atau hal yang sudah dilakukan, pasti 

memiliki sebuah resiko 

Edwin Setiap keputusan sangat mungkin ada 

resikonya 

karena dengan ada nya tantangan 

kita bisa melaju maju ke depan 

Necolleta 

Sevie 

Karena setiap resiko memang harus 

diperhitungkan 

Karena resiko adalah sebuah 

pembelajaran bagi saya 

Herry 

Erawan 

Saya selalu mempertimbangkan 

keputusan yang saya ambil 

Selalu berani mencoba hal yang baru 

Andiani 

Herlina 

Ketika  ikut mmm saya 

memperhitungkan resiko yg apa yg 

akan terjadi 

ketika harus mengimbangi antara 

organisasi dan kuliah  

Bernaditta 

Verisa 

Apabila saya membuka bisnis usaha 

katering, saya sudah memperhitungkan 

resiko – resikonya 

Apabila ingin bisnis usaha anda 

sukses, tentu harus dapat 

menghadapi resiko 

Edbert Adi   

Arinda 

Anindita 

Resiko harus dihadapi Ya benar, karena semua usaha 

mempunyai resiko 

Hendro Resiko memang selalu ada Resiko harus dihadapi dan 

dipecahkan 
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Fena Kadang – kadang  Resiko menjadi tantangan agar ke 

depannya lebih baik 

Ariel Karena jika mengambil keputusan 

tanpa memperhitungkan resiko akan 

berdampak buruk 

Resiko akan membuat kita berpikir 

lebih dewasa dan berkembang untuk 

mencari solusi 

Vivin Karena untuk mengambil sebuah 

keputusan harus diperlukan 

pertimbangan yang matang agar tidak 

menyesal di kemudian hari 

Jika resiko itu masih bisa dihadapi 

sebaiknya kita memaksimalkan 

kemampuan kita untuk 

menghadapinya 

Vivian 

Fausta 

Saya masih kurang pintar dalam hal 

memikirkan sebuah resiko. Menurut 

saya memperhitungkan resiko sama 

saja berharap keburukan datang 

 

Kesimpulan Responden selalu memperhitungkan 

setiap resiko dari sebuah keputusan 

yang akan diambilnya dengan selalu 

mempertimbangkan setiap resiko dari 

terkecil hingga terbesar dari keputusan 

yang akan diambil. Dalam kuliah 

respoden harus menghadapi resiko 

yakni mengimbangi antara kuliah 

dengan organisasi. Karena setiap resiko 

yang diambil akan berpengaruh pada 

nasib di masa depan.  

 

Responden memiliki prinsip bahwa 

resiko adalah sebuah tantangan yang 

harus di hadapi karena resiko 

dijadikan tantangan untuk menjadi 

lebih baik kedepannya. Dan 

membuat individu menjadi berpikir 

lebih dewasa dan berkembang untuk 

mencari solusi dari setiap masalah 

yang dihadapi. Serta menyelesaikan 

tantangan dengan memaksimalkan 

kemampuan yang dimiliki dan berani 

mencoba sesuatu yang baru 
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LAMPIRAN 7 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA  VARIABEL  

TOLERANSI UNTUK AMBIGUITAS 

Responden 

Indikator 

(1) Dapat tetap tenang, bahkan dalam 

situasi yang tidak menyenangkan atau 

memancing emosi saya. 

(2) Dapat mengambil keputusan 

dengan tidak gegabah walau  dalam 

masalah ataupun tekanan 

Evelyn 

Setiawan 

Tidak marah - marah dan dapat 

mengendalikan emosi 

Dalam situasi yang datang tiba-tiba 

Belum tentu keputusan saat dalam 

masalah menghasilkan hasil yang baik 

Viona Saya orang yang frontal, kalau saya 

tidak suka ya saya bantah, atau saya 

tinggalkan langsung. 

saya selalu mempertimbangkan untuk 

mengambil keputusan. Contoh: dalam 

rapat yang ditekan bawahan,banyak 

ide dll, sebaiknya diambil yang paling 

menguntungkan dan tepat 

Ferdian 

Eddy P 

Saya selalu terpancing emosi Saya terkadang bertindak gegabah 

dalam mengambil keputusan 

Dea 

Pramadita 

Karena jika kita mudah terpancing 

emosi maka masalah akan tambah rumit 

Karena jika mengambil keputusan 

dengan gegabah maka akan 

menimbulkan emosi 

Lie, 

Albertha S 

Kurang baik dalam mengendalikan 

emosi 

Kadang mengambil keputusan dengan 

tergesa-gesa 

Henry 

Setiawan 

Saya termasuk orang yang mudah 

terpancing emosi, jadi saya jarang bisa 

menghadapi masalah dengan kepala 

dingin 

Kadang – kadang saya selalu terburu – 

buru dalam mengambil keputusan, 

bahkan mengakibatkan kerugian bagi 

saya sendiri 

Richard Tetap tenang dalam menghadapi 

masalah dengan teman bermain 

Saya harus tetap memikirkan resiko 

yang timbul 

Franky 

Gunawan 

Karena dengan bersikap tenang, sebuah 

masalah dapat selesai dengan cepat dan 

lancar 

Terkadang saya bisa bersikap gegabah 

karena panik 

Edwin Saya kurang tenang dan cukup mudah 

emosi 

 

Saya dalam tekanan selalu berpikir 

kritis dan tidak mengambil keputusan 

dengan terburu2 

Necolleta 

Sevie 

Agar masalah dapat terselesaikan harus 

dihadapi dengan tenang 

Terkadang didalam masalah yang 

tertekan menjadikan mengambil 

keputusan yang kurang baik 

Herry 

Erawan 

Selalu tenang walau jualan sepi Tetap tenang dalam mengambil 

keputusan  

Andiani 

Herlina 

tidak terpancing emosi ketika ada orang 

yang memancing emosi saya  

Saya selalu memikirkan sesuatu tidak 

pernah gegabah walaupun saya dalam 

masalah karena ketika mengambil 

sesuatu dalam keadaan kita sedang 

mempunyai masalah hasilnya tidak 

akan maksimal 

Bernaditta 

Verisa 

Tergantung situasi yang saya hadapi Apabila acaraku ternyata masih 

kekurangan banyak dana, saya 

menyiapkan plan B  dengan anggaran 



62 
 

yang disesuaikan dengan dana yang 

ada 

Edbert Adi   

Arinda 

Anindita 

Ya benar, dalam menghadapi masalah 

harus tenang 

Tenang dalam menghadapi masalah 

Hendro Selalu berpikir positif Keputusan harus diambil melalui 

pemikiran matang-   matang 

Fena   

Ariel Kadang tidak bisa mengendalikan diri 

sendiri 

Terkadang 

Vivin Jika masih bisa dipahami saya akan 

tenang.namun jika terlewat batas saya 

hanya mengingatkan dengan kata - kata. 

Dan membiarkannya saja. 

Karena saya mementingkan keputusan 

yang saya ambil untuk jangka panjang. 

Vivian 

Fausta 

Dapat mengendalikan emosi dengan 

tidak marah – marah pada situasi yang 

tidak nyaman yang datangt secara 

spontan 

Saya masih harus belajar dalam hal ini 

karena terkadang saya gegabah dalam 

mengambil keputusan 

Kesimpulan Responden dapat tetap tenang dalam 

situasi yang tidak menyenangkan atau 

memancing emosi, yang  datangnya 

secara spontan atau tiba – tiba dengan 

tidak marah – marah dan berpikir 

positif. Karena dengan bersikap tenang 

sebuah masalah cepat diselesaikan 

dengan cepat dan lancar.  

Responden dalam mengambil 

keputusan ketika dalam tekanan 

maupun masalah terkadang responden 

bertindak gegabah dalam mengambil 

keputusannya hal ini disebabkan 

karena panik serta emosi. 
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LAMPIRAN 8 

REKAPITULASI KUESIONER TERBUKA   

VARIABEL  PERCAYA  DIRI 

 

Responden 

Indikator 

(1) Tidak pernah 

menyerah dalam 

menghadapi masalah 

yang di hadapi 

(2) Bersikap 

optimis terhadap 

kemampuan 

yang  saya 

miliki dalam 

mengambil 

tindakan 

(3) Menyukai 

tantangan  untuk 

mencapai suatu 

target 

(4) Memiliki 

target dan 

berhasil mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Evelyn 

Setiawan 

Jika masalah yang 

dihadapi berat maka 

rasanya ingin 

menyerah 

Jika ada 

masalah tidak 

langsung 

menyerah dan 

memikirkan 

jalan keluarnya 

saya kurang 

menyukai 

tantangan karena 

harus berpikir 

lebih 

Tidak semua 

target dapat 

berhasil 

semuanya 

Viona saya tidak akan 

menyerah dengan 

keadaan,karena saya 

percaya sebuah usaha 

akan mendapatkan 

buah. Contoh : dalam 

merintis usaha,awalnya 

bisa sepi tapi kalau 

dijalani dengan telaten 

maka kelak akan 

sukses dan dikenal. 

Saya slalu 

percaya dengan 

kemampuan 

yang saya 

punya. contoh: 

membuka 

restoran khusus 

gymer, yakin 

bahwa sajian 

kami berbeda 

dan terbaik 

meskipun 

banyak restoran 

sehat lainya 

Di balik stiap 

tantangan akan 

ada ke suksesan 

Tidak semua 

target yg saya 

tetapkan dapat 

tercapai. Contoh : 

saya bercita cita 

mendesign baju 

dan melabel  

dengan brand 

saya, namun saat 

ini saya belum 

bisa mencapainya 

karena saya tidak 

memiliki keahlian 

di bidang itu. 

Ferdian 

Eddy P 

Saya selalu berusaha 

menyelesaikan 

masalah yang dihadapi 

Saya selalu 

optimis dalam 

setiap tindakan 

yang saya ambil 

Karena dengan 

tantangan atau 

target saya dapat 

meningkatkan 

kemampuan saya. 

Target IP saya 

selalu tercapai 

Dea 

Pramadita 

Karena dengan kita 

menyerah sama saja 

kita menggambarkan 

diri kita hanya sampai 

disitu 

Karena saat kita 

pesimis dengan 

apa yang kita 

lakukan kita 

tidak akan 

mendapatkan 

nilai yang 

positif 

Karena suatu 

target pasti ada 

tantangan yang 

dihadapi 

Tidak semua 

yang kita tuju 

pasti tidak 

berjalan mulus 

sesuai rencana 

kita, tapi 

setidaknya kita 

sudah mencoba. 

Lie, 

Albertha S 

Selalu berusaha untuk 

dihadapi bukan 

dihindari 

Percaya pada 

kemampuan 

yang dimiliki 

Tantangan itu 

menyenangkan 

Kadang tidak 

tercapai 
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Henry 

Setiawan 

Jika masalah yang di 

hadapi dapat saya 

hadapi, saya tidak 

menyerah 

Yakin dalam 

setiap 

melakukan 

sesuatu 

Tantangan dapat 

membuat saya 

lebih terpacu lagi 

dalam mengejar 

target 

Kadang – kadang 

saya dapat 

mencapai target 

Richard Saya berusaha 

menyelesaikan skripsi 

saya 

Saya 

memikirkan 

tindakan yang 

saya ambil 

sesuai dengan 

kemampuan 

yang saya miliki 

Tantangan baru 

untuk membuka 

bisnis baru 

Mencapai target 

untuk wisuda 

desember 

Franky 

Gunawan 

Karena dalam 

menghadapi masalah, 

pasti ada jalan keluar 

untuk penyelesaiannya 

Karena dengan 

bersikap optimis 

kita akan 

mendapatkan 

hasil kerja yang 

sempurna 

Dalam tantangan 

untuk mencapai 

suatu target 

tidaklah mudah 

karena tingkat 

resikonya 

berbeda. 

Jika saya kurang 

serius terkadang 

target yang 

ditetapkan tidak 

daoat saya capai 

Edwin Saya orang tidak 

mudah menyerah 

karena menyerah kita 

tidak akan bisa maju 

Saya selalu 

optimis dan 

percaya diri 

dalam 

mengambil 

suatu keputusan 

dan tindakan 

Karena dengan 

adanya target kita 

bisa mengetahui 

langkah langkah 

apa saja yang di 

butuhkan dalam 

mencapati target 

Dalam  kuliah 

saya bisa 

menyelesaikan 

studi saya dan 

tinggal 

mengambil 

skripsi 

Necolleta 

Sevie 

Karena menyerah 

bukan prinsip saya 

Karena optimis 

dapat membuat 

kita maju 

Karena sebuah 

tantangan 

mendorong kita 

untuk mencapai 

suatu target 

Terkadang target 

yang saya 

harapkan berhasil 

mencapai target 

Herry 

Erawan 

Selalu berusaha walau 

sempat gagal 

Selalu berpikir 

positif 

Selalu berani 

mencoba hal baru 

Saya memiliki 

target untuk 

dijadikan acuan 

Andiani 

Herlina 

Saya selalu 

menjadikan masalah 

sebuah motivasi dan 

menjadikan 

kedepannya untuk 

menjadi lbh baik  

Selalu optimis 

bahwa tindakan 

yg saya ambil 

tidak melebihi 

kemampuan yg 

saya punya 

Lulus dengan ipk 

3.00 

Setiap semester 

saya menargetkan 

IP 3.00 

Bernaditta 

Verisa 

Apabila kekurangan 

dana, padahal acara 

sudah H – (3), Saya 

tetap berusaha mencari 

dana sampai tiba hari 

H, entah apapun 

hasilnya 

Ya, karena saya 

mudah bergaul 

dalam 

organisasi 

pengambilan 

keputusan, 

pendekatan dll 

sangat 

dibutuhkan, 

karena saya 

Apabila 

diharuskan terjun 

ke lapangan saat 

bekerja, saya 

akan memberikan 

usaha terbaik 

Seringnya apa 

yang sudah saya 

targetkan tidak 

sesuai dengan 

kenyataannya, 

seperti IPK 

semester ini yang 

tidak sesuai 

harapan. 



65 
 

tidak pandai di 

bidang 

akedemik 

Edbert Adi   Memiliki 

tantangan 

merupakan suatu 

yang menjadikan 

saya lebih tahu 

dan berusaha 

 

Arinda 

Anindita 

Maju terus tanpa 

mundur 

Tidak menyerah 

dalam 

menghadapi 

masalah 

Tantangan 

dibutuhkan 

sebagai 

pengalaman 

Iya, sebagai 

pemacu 

keberhasilan 

Hendro Selalu berusaha 

memecahkan masalah 

Percaya pada 

diri sendiri 

Tantangan 

membuat kita 

maju 

Meiliki visi dan 

misi dan harus 

sesuai target 

Fena  Optimis dalam 

menyelesaikan 

skripsi 

 Target untuk 

menyelesaikan 

kuliah sebelum 

semester 8 dan 

skripsi 

Ariel Menyerah tidak akan 

menyelesaikan 

masalah, misalnya 

kesulitan dalam 

menghadapi tugas 

yang diberikan dosen, 

jika kita menyerah 

maka tidak akan 

mendapatkan nilai 

Optimis adalah 

hal yang 

dibutuhkan saat 

memulai suatu 

tindakan 

Kadang berpikir 

bahwa ingin jalan 

yang mulus tanpa 

banyak tantangan 

Terkadang ada 

saja menghambat 

dalam mencapai 

target yang 

ditetapkan 

Vivin Saya mencoba sebisa 

saya untuk 

menyelesaikan msalah 

tersebut. 

Saya prcaya diri 

dengan 

kemampuan 

saya sendiri. 

Contoh pada 

saat ujian tidak 

menyontek 

Untuk membuat 

kita semangat 

tantangan 

tersebut. 

Untuk 

mendapatkan 

hasil maksimal 

maka kita harus 

mempunyai target 

untuk memacu 

usaha kita. 

Vivian 

Fausta 

Saya ingin kursus tata 

busana, tetapi orang 

tua tidak memberi 

modal, saya tidak 

peduli pokoknya saya 

harus kursus! Apapun 

yang terjadi! 

Uang untuk 

kursus tata 

busana akan 

datang dengan 

sendirinya. Saya 

pecaya dengan 

keajaiban 

 Masih proses 

Kesimpulan Responden dalam 

menghadapi masalah 

yang sedang dihadapi 

tidak mudah 

menyerah. Mereka 

Responden 

bersikap optimis 

terhadap 

kemampuan 

yang dimiliki 

Responden 

menyukai 

tantangan untuk 

mencapai suatu 

target karena 

Responden 

memiliki target 

dan berhasil 

mencapai target  

tersebut bertujuan 
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selalu berjuang untuk 

menyelesaikan 

masalah. Karena 

dengan bersikap 

menyerah tidak akan 

menyelesaikan 

masalah yang ada dan 

menyerah bukan 

menjadi prinsip 

responden. Prinsip 

responden yaitu maju 

terus pantang mundur. 

Menjadikan masalah 

sebagai motivasi untuk 

ke depannya lebih 

baik.  

 

dalam 

mengambil 

sebuah tindakan 

dengan percaya 

pada 

kemampuan diri 

sendiri pada saat 

ujian dengan 

tidak menyontek 

dan optimis 

dalam 

menyelesaikan 

skripsi. Berpikir 

positif, mengerti 

kapasitas 

kemampuan diri 

sendiri serta 

sikap optimis 

dibutuhkan 

dalam 

mengambil 

tindakan akan 

memperoleh 

hasil yang 

sempurna. 

tantangan 

menjadi 

pendorong untuk 

mencapai target 

tersebut. 

Tantangan 

dibutuhkan untuk 

membuat diri 

lebih maju dan 

dijadikan 

pengalaman serta 

acuan untuk 

mengejar target. 

untuk memacu 

semangat 

memperoleh 

keberhasilan 

tersebut. Dengan 

adanya target 

dapat 

meningkatkan 

kemampuan yang 

dimiliki. Target 

responden di 

dalam kuliah 

yakni Indeks 

Prestasi (IP) tiap 

semester adalah 

3,00 bahkan 

lebih. Dan 

menyelesaikan 

studi strata 1 

dengan hasil yang 

memuaskan. 
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LAMPIRAN 9 

 

Kuesioner 

 

 Kepada saudara yang terhormat, dimohon  kesediaannya untuk menjawab pertanyaan yang 

ancada dalam kuesioner  ini dengan sebaik - baiknya sesuai dengan pendapat Saudara. 

Pertanyaan dalam kuesioner ini berkaitan dengan  karakteristik berwirausaha pada 

Mahasiswa Jurusan Manajemen 2010 Unika Soegijapranata.  

Terimakasih atas kesediaan Saudara dalam mengisi kuesioner ini. 

 

Identitas Responden 

Nama  : 

NIM  : 

Umur  : 

Jenis Kelamin  : Pria / Wanita 

 

Petunjuk umum : Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda ( √ ) centang  yang  

sesuai jawaban yang Saudara anggap sesuai, adapun nilai setiap jawaban yang Saudara pilih 

adalah sebagai berikut: 

Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5 

Jawaban Setuju (S) diberi nilai 4 

Jawaban Netral (N) diberi nilai 3 

Jawaban Tidak setuju (TS) diberi nilai 2 

Jawaban Sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1 

 

Pertanyaan SS S N TS STS 

Kebutuhan untuk berprestasi 

1. Saya bertanggung jawab terhadap tugas kuliah yang saya 

terima 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

2. Saya membutuhkan usaha dan ketrampilan di dalam  

mencapai sebuah prestasi. 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

 

     

Pertanyaan SS S N TS STS 
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3. Saya memiliki rencana yang jelas untuk jangka pendek dan 

jangka panjang. 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

Inovasi      

1. Saya memiliki ide-ide baru  dan selalu menuliskan setiap 

ide yang saya dapat. 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

2. Saya tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

Locus Of Control 

1. Saya dapat memacu semangat diri meski dalam penuh 

masalah atau tekanan 

Jelaskan beserta contoh :  

 

 

2. Saya dapat mengendalikan diri dengan bersikap tenang  

dalam menghadapi konflik dengan orang lain. 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

3. Saya meyakini bahwa keberuntungan dan nasib 

merupakan faktor yang menentukan sebuah kesuksessan 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

Pertanyaan  SS S N TS STS 

Kecenderungan mengambil resiko 

1. Saya selalu memperhitungkan setiap resiko dari sebuah 

keputusuan yang akan saya ambil 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

2. Saya berprinsip resiko adalah sebuah tantangan yang 

harus saya hadapi 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     

Toleransi untuk ambiguitas 

1. Saya dapat tetap tenang, bahkan dalam situasi yang tidak 

menyenangkan atau memancing emosi saya. 

Jelaskan beserta contoh : 

 

 

     


