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LAMPIRAN A-1 

SKALA PENELITIAN 

Skala Minat Berwiraswasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETUNJUK MENGERJAKAN 

 
 

Petunjuk Cara Mengerjakan 

1.  Bacalah setiap pernyataan dengan teliti, kemudian jawablah 

pernyataan itu sesuai dengan keadaan anda yang sebenarnya. 

Tanggapilah semua pernyataan ini menurut pendapat anda sendiri dan 

jangan terpengaruh oleh pendapat orang lain. 

2.  Skala ini bukan suatu tes, jadi tidak ada tanggapan yang 

benar maupun salah, semua tanggapan adalah baik dan benar apabila 

dikerjakan oleh anda sendiri sesuai dengan keadaan anda 

3.  Pilih salah satu jawaban dari 4 pilihan yang tersedia yang 

sesuai dengan keadaan / pendapat anda, dengan cara memberi tanda 

silang (x) pada pilihan jawaban. Adapun alternatif jawaban tersebut 

adalah: 

SS : jika anda merasa sangat sesuai dengan pernyataan tersebut 

S : jika anda merasa sesuai dengan pernyataan tersebut 

TS : jika anda merasa tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

STS : jika anda merasa sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut 

4.  Usahakan agar tidak ada pernyataan yang terlewatkan, oleh 

karena itu periksalah kembali pernyataan-pernyataan tersebut 

 

 

 

 

 



5.  Jika ingin mengganti jawaban, maka coretlah jawaban semula 

dan pilih salah satu jawaban  

6.  Atas partisipasi dan kesediaannya, saya mengucapkan banyak 

terima kasih 

  SSEELLAAMMAATT  MMEENNGGEERRJJAAKKAANN  ddaann  TTEERRIIMMAA  KKAASSIIHH  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA I 

 
No   PPeerrnnyyaattaaaann  SS S TS STS

1 Saya tertarik menghasilkan karya yang baru 
dan berbeda 

    

2 Saya berusaha menghasilkan ide dan kreasi 
baru 

    

3 Saya senang dengan hasil karya saya yang 
orisinil 

    

4 Saya aktif membuat karya yang baru dan 
berbeda 

    

5 Saya lebih tertarik mengerjakan sesuatu 
yang rutin setiap saat 

    

6 Bagi saya daripada bersusah payah 
menciptakan yang baru lebih baik memakai 
yang sudah ada 

    

7 Saya menyukai rutinitas     
8 Aktivitas saya hanya mengerjakan yang itu-

itu saja 
    

9 Wiraswastawan menarik perhatian saya 
karena penuh dengan tantangan 

    

10 Saya tidak khawatir melepaskan pekerjaan 
saya untuk memulai suatu bisnis 

    

11 Saya menyukai tantangan     
12 Aktivitas saya penuh dengan tantangan     
13 Saya tidak tertarik mencoba hal-hal baru 

yang belum pernah saya coba 
    

14 Saya tidak terdorong untuk mendirikan 
usaha sendiri karena takut gagal 

    

15 Saya merasa cemas ketika mengambil 
resiko 

    

16 Saya selalu khawatir terhadap aktivitas 
yang saya lakukan 

    

17 Saya tertarik dengan kemampuan 
wiraswastawan mengelola usaha mereka 

    

18 Saya berusaha mengelola waktu saya 
dengan baik 

    

19 Saya senang apabila mampu mengelola 
usaha saya dengan baik 

    

20 Saya membuat jadwal dari aktivitas yang     



akan saya lakukan 
21 Saya tidak mau ambil pusing dengan 

jadwal kegiatan saya 
    

22 Setiap kali memiliki uang saya terdorong 
untuk membelanjakannya 

    

23 Saya lebih suka menjalankan usaha sesuka 
hati 

    

24 Pertimbangan emosional menjadi landasan 
usaha saya  

    

25 Saya lebih tertarik dengan pekerjaan yang 
dikelola sendiri 

    

26 Saya ingin menjadi teladan bagi teman-
teman saya 

    

27 Saya senang  berorganisasi     
28 Saya lebih tertarik dengan pekerjaan yang 

dikelola sendiri 
    

29 Menjadi karyawan lebih menarik perhatian 
saya  

    

30 Saya merasa tidak memiliki jiwa 
kepemimpinan dalam diri saya 

    

31 Menjadi pemimpin adalah hal yang 

menakutkan bagi saya 

    

32 Menjadi pemimpin adalah hal yang 
merepotkan bagi saya 

    

33 Kreasi yang baru dan berbeda menarik 
perhatian saya 

    

34 Saya ingin menciptakan sesuatu yang 
benar-benar berbeda 

    

35 Saya tidak suka menciptakan produk yang 

sama 

    

36 Saya sering membuat terobosan baru dari 

karya saya 

    

37 Saya tidak menaruh perhatian untuk 
mencoba sesuatu yang berbeda 

    

38 Menciptakan ide dan kreasi baru hanya 

membuang waktu, pikiran, dan tenaga saya 

    

39 Jika mungkin saya memilih meniru hasil     



karya orang lain 

40 Saya hanya mengerjakan aktivitas yang 

rutin setiap hari 

    

41 Saya tertarik berwiraswasta karena 
keberhasilannya bergantung pada keuletan 
diri sendiri 

    

42 Saya senantiasa perlu mencoba 
menghadapai tantangan-tantangan baru 

    

43 Saya senang menekuni pekerjaan yang 

sifatnya produktif 

    

44 Saya mencoba aktivitas baru yang belum 
pernah saya lakukan 

    

45 Kegagalan usaha membuat saya tidak 

tertarik menekuni wiraswasta 

    

46 Saya menghindari mencoba hal-hal baru 
yang belum pernah saya lakukan 

    

47 Badan saya gemetaran setiap menghadapai 

resiko 

    

48 Kegagalan membuat saya enggan 

mencobanya lagi 

    

49 Saya menaruh perhatian terhadap cara 
wiraswastawan meraih kesuksesan 

    

50 Jika saya ingin berwiraswasta maka harus 
saya rencanakan dengan matang 

    

51 Saya senang mengelola usaha sendiri     
52 Saya membuat catatan kegiatan-kegiatan 

usaha saya 

    

53 Saya tidak menaruh perhatian terhadap 
pengelolaan keuangan saya 

    

54 Saya terdorong untuk menunda prioritas 
pekerjaan yang harus saya kerjakan 

    

55 Saya tidak suka membuat rencana usaha 
yang memusingkan kepala 

    

56 Saya cenderung datang tidak tepat waktu     

57 Dalam bekerja saya tidak tertarik untuk     



diatur orang lain 
58 Saya sering mencalonkan diri menjadi 

pemimpin dalam setiap organisasi 
    

59 Saya menyukai mengikuti pelatihan 
kepemimpinan 

    

60 Saya aktif dalam keorganisasian     

61 Saya tidak tertarik untuk memimpin suatu 

usaha 

    

62 Saya tidak terdorong mengikuti pelatihan 

kepemimpinan karena hanya membuang 

waktu 

    

63 Saya suka menghindar jika dicalonkan 
menjadi pemimpin 

    

64 Sebagai pemimpin saya cenderung pasif     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN A-2 

SKALA PENELITIAN 

Skala Konsep Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



SKALA II 

 
No   PPeerrnnyyaattaaaann  SS S TS STS

1 Penampilan saya cukup menarik     
2 Saya merasa teman-teman menjauhi saya     
3 Saya orang yang optimis     
4 Saya merasa ada yang kurang pada diri 

saya  
    

5 Saya memiliki daya tarik tersendiri     
6 Saya orang yang mudah menyerah      
7 Saya tampil percaya diri     
8 Saya kurang peduli pada penampilan diri     
9 Saya suka memperhatikan kerapihan     
10 Saya mudah sekali tersinggung     
11 Saya cukup bisa menerima kenyataan     
12 Saya tidak memiliki bentuk fisik yang bisa 

ditonjolkan 
    

13 Bagi saya penampilan adalah kesan 
pertama 

    

14 Saya kurang bisa menunjukkan 
kemampuan 

    

15 Saya tidak berkeberatan jika harus berbagi     
16 Tidak ada dorongan dalam diri saya untuk 

berpenampilan yang baik 
    

17 Penting bagi saya untuk merawat diri 
sendiri 

    

18 Saya sulit menyesuaikan diri dengan 
lingkungan baru 

    

19 Saya menghargai kejujuran     
20 Saya merasa minder dengan penampilan 

fisik saya 
    

21 Saya perlu tampil tetap prima     
22 Saya suka memaksakan kehendak     
23 Saya memiliki harga diri yang tinggi     
24 Saya tampil acak-acakan     
25 Saya menjaga bentuk tubuh ideal saya     
26 Saya sulit bergaul     
27 Saya selalu berpikir positif     
28 
 

Bagi saya tidak penting memperhatikan     



penampilan 

29 Tidak ada yang perlu dirisaukan pada 

penampilan fisik saya 

    

30 Saya tidak yakin saya akan meraih sukses     

31 Saya mampu bekerja sama      
32 Saya malas jika harus tampil rapi      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LAMPIRAN A-3 

SKALA PENELITIAN 

Skala Motivasi Berprestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA III 
 

No   PPeerrnnyyaattaaaann  SS S TS STS

1 Saya mudah bosan jika melakukan sesuatu 
yang rutin 

    

2 Saya terdorong untuk menyelesaikan tugas 
pada batas akhir waktu yang ditentukan 

    

3 Ketika saya menghadapi masalah, saya 
cenderung mudah menyerah 

    

4 Saya menyelesaikan tugas tepat pada 
waktunya 

    

5 Kritikan membuat saya berusaha lebih baik 
lagi 

    

6 Saya menetapkan target prestasi yang 
terlalu tinggi  

    

7 Saya sering mengabaikan pendapat dari 
orang lain 

    

8 Saya berani mengambil resiko jika memang 
perlu 

    

9 Saya terdorong untuk melakukan hal-hal 
baru yang berbeda setiap saat 

    

10 Jika mungkin saya akan menghindar dari 
tugas yang diberikan  

    

11 Saya malas mencari ide-ide baru     
12 Saya bertanggung jawab atas prestasi saya     
13 Masukan dari siapapun saya perhatikan     
14 Saya hanya mengerjakan tugas dengan 

resiko yang paling kecil 
    

15 Saya akan merasa kecewa apabila tidak 
mendapatkan penghargaan atas usaha yang 
saya lakukan 

    

16 Saya terdorong untuk memilih tantangan 
yang sedikit sulit 

    

17 Saya tertantang mencoba hal-hal baru yang 
belum pernah saya lakukan 

    

18 Saya sering terlambat dalam 
mengumpulkan tugas  

    

19 Saya kurang tertarik mencoba hal-hal baru 
yang belum pernah saya coba 

    

20 Saya bertanggung jawab atas kesalahan 
yang saya perbuat 

    



21 Saya bertukar pikiran dengan orang lain 
setiap saat saya butuh umpan balik dari 
orang lain 

    

22 Saya terdorong untuk berspekulasi dalam 
mengambil resiko 

    

23 Saya terdorong untuk marah jika dikritik     
24 Saya tidak suka akan tantangan yang terlalu 

berat 
    

25 Saya merasa tidak puas mengerjakan yang 
itu-itu saja 

    

26 Saya terdorong untuk menunda 
menyelesaikan tugas saya jika mungkin 

    

27 Tidak ada dorongan dalam diri saya untuk 
melakukan sesuatu yang berbeda 

    

28 Saya berusaha memperbaiki kekurangan 
saya 

    

29 Saya tidak akan marah bila mendapat 
kritikan yang menyakitkan 

    

30 Saya hanya untung-untungan saja dengan 
resiko yang harus saya hadapi  

    

31 Meskipun banyak mendapat gagasan dari 
orang lain tak satupun yang saya perhatikan 

    

32 Saya menetapkan tujuan yang sesuai 
dengan kemampuan saya 
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