
SKALA I 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya suka menawarkan barang baru dalam usaha saya     

2 Kondisi perekonomian yang sulit menyebabkan usaha 

saya gagal 

    

3 Saya malas mencari ide – ide baru untuk usaha saya     

4 Saya sendiri yang menentukan berhasil atau tidaknya 

usaha saya 

    

5 Saya senang berdiskusi dengan sesama pedagang di 

lingkungan tempat tinggal saya 

    

6 Saya sering gagal dalam mencapai tujuan – tujuan 

saya 

    

7 Saya mengabaikan pendapat orang lain tentang hasil 

usaha saya 

    

8 Saya melihat kemampuan dalam merencanakan 

sesuatu 

    

9 Saya tertantang mencoba sesuatu yang baru     

10 Dengan bantuan orang lain, saya yakin bisa mencapai 

hasil yang diinginkan  

    

11 Saya takut untuk mencoba hal – hal baru karena 

mungkin hasilnya tidak sesuai yang diharapkan 

    

12 Saya tidak ingin tergantung dari orang lain dalam 

menentukan apa yang akan saya lakukan 

    

13 Saya memperhatikan pendapat orang lain tentang hasil 

usaha saya 

    

14 Saya terdorong untuk berspekulasi dalam mengambil 

resiko 

    



15 Saya terdorong marah jika dikritik     

16 Sebelum memulai suatu pekerjaan, saya ingin 

semuanya telah terencana 

    

17 Saya berusaha mencari cara – cara baru demi hasil 

yang lebih baik 

    

18 Saya membutuhkan bantuan teman ketika saya 

menghadapi masalah 

    

19 Saya terbiasa melakukan sesuatu yang juga dilakukan 

orang lain  

    

20 Saya bertanggung jawab atas semua yang terjadi 

dalam usaha saya 

    

21 Saya membutuhkan saran dari orang lain demi 

perkembangan usaha saya 

    

22 Saya sering mendapat masalah yang tidak saya 

perhitungkan sebelumnya dalam usaha saya 

    

23 Saya tidak pernah mengevaluasi hasil usaha saya     

24 Saya selalu bisa mencapai tujuan yang ingin saya 

capai 

    

25 Saya selalu mengikuti perkembangan terbaru demi 

kemajuan usaha saya 

    

26 Terkadang keadaan yang tidak menguntungkan 

membuat saya salah dalam mengambil keputusan 

    

27 Cara lama dalam berdagang tetap saya gunakan 

meskipun jaman telah berubah 

    

28 Saya berusaha keras untuk memajukan usaha saya     

29 Kritikan membuat saya berusaha lebih baik lagi     

30 Saya belum berani untuk mengembangkan usaha 

menjadi lebih besar karena resikonya pasti juga besar 

    



31 Saran dari orang lain tidak terlalu saya perhatikan     

32 Saya mempertimbangkan resiko dari tindakan yang 

saya ambil dalam usaha saya 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SKALA  II 

 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Sampai kapan pun saya akan tetap berwiraswasta     

2 Saya hanya mengikuti cara kerja pedagang yang 

lebih senior 

    

3 Saya tergoda untuk menjadi pegawai karena 

hasilnya sudah pasti 

    

4 Saya mencoba dan terus mencoba untuk 

menemukan cara yang tepat dalam berdagang 

    

5 Saya optimistis bahwa usaha saya akan 

berkembang 

    

6 Meskipun jaman berubah, saya tetap 

menggunakan cara yang lama  

    

7 Saya ragu apakah usaha saya mampu maju dan 

berkembang 

    

8 Saat jaman mulai berubah, saya juga ikut berubah     

9 Berwiraswasta telah menjadi pilihan hidup saya 

dan akan terus saya jalani 

    

10 Terkadang saya bergantung kepada orang lain 

dalam usaha saya 

    

11 Jika keadaan semakin sulit, saya akan menutup 

usaha saya 

    

12 Walau usaha mulai sepi, saya tidak akan menyerah     

13 Saya yakin kalau usaha saya akan memberi hasil 

meskipun tidak ada jaminan 

    

14 Perubahan jaman tidak harus diikuti dengan 

perubahan cara berdagang kita 

    



15 Saya ragu apakah usaha saya mampu bertahan di 

tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit 

    

16 Saya selalu tanggap terhadap peluang yang ada     

17 Apabila teman – teman sesama pedagang banyak 

yang menutup usahanya, saya tidak akan 

terpengaruh 

    

18 Saya menjadi malas jika usaha saya tidak 

memberi hasil  

    

19 Usaha hanya menjadi pekerjaan sampingan saya, 

bukan yang utama 

    

20 Saya bekerja keras untuk mengembangkan usaha 

saya 

    

21 Saya tidak akan setengah – setengah dalam 

menjalankan usaha saya 

    

22 Saya tidak peduli dengan adanya penemuan baru 

dalam dunia usaha 

    

23 Hasil yang tidak pasti membuat saya tidak hanya 

menggantungkan penghasilan dari usaha saja 

    

24 Cara berdagang yang baru itu penting karena 

waktu yang terus berubah 

    

25 Dalam keadaan apa pun, tekad saya sudah bulat 

untuk berwiraswasta 

    

26 Saya menghindari tantangan yang ada dalam 

usaha saya 

    

27 Jika tidak ada kemajuan dalam usaha saya, saya 

akan berhenti saja 

    

28 Saya menyenangi tantangan dari usaha saya     

29 Saya percaya diri terlibat langsung melayani     



pelanggan 

30 Saya belum berani mengadakan perubahan karena 

takut gagal  

    

31 Saya merasa kurang mencurahkan perhatian 

sepenuhnya pada usaha saya 

    

32 Kapan saja saya siap menghadapi dan melakukan 

perubahan demi kemajuan usaha 

    

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Sebaran Item Skala Perilaku Kewirausahaan 

 

 

Ciri 

Nomor Item  

Total Favorable Unfavorable

Komitmen yang tinggi 1, 9, 17, 25 3, 11, 19, 27 8 

Toleransi terhadap 

keraguan 

5, 13, 21, 29 7, 15, 23, 31 8 

Fleksibilitas 8, 16, 24, 32 6, 14, 22, 30 8 

Keuletan 4, 12, 20, 28 2, 10, 18, 26 8 

Total 16 16 32 

 
 
 
 
                                      Sebaran Item Skala Motivasi Berprestasi 
 
 

 

Ciri 

Nomor Item  

Total Favorable Unfavorable 

Kreatif dan inovatif 1, 9, 17, 25 3, 11, 19, 27 8 

Feed back 5, 13, 21, 29 7, 15, 23, 31 8 

Resiko yang moderat 8, 16, 24, 32 6, 14, 22, 30 8 

Tanggung jawab 

pribadi 

4, 12, 20, 28 2, 10, 18, 26 8 

Total 16 16 32 
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