
Usia :        tahun 

Jurusan :  

 

 

Petunjuk pengisian angket 

1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti, dan jawablah dengan 

sejujur-jujurnya tanpa dipengaruhi oleh apapun. 

2. Angket ini bukan suatu tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau 

salah. Semua jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan 

keadaan anda. 

3. Pilihlah salah satu jawaban dari  empat (4) jawaban yang tersedia dengan 

memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri 

anda. 

4. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut : 

 SS   : Sangat Sesuai, apabila anda sangat sesuai dengan keadaan dalam 

pernyataan 

 S : Sesuai, apabila anda sesuai dengan keadaan dalam pernyataan 

 TS : Tidak Sesuai, apabila anda tidak sesuai dengan keadaan dalam 

pernyataan 

 STS : Sangat Tidak Sesuai, apabila anda sangat tidak sesuai dengan 

keadaan dalam pernyataan 

5. Apabila anda akan mengganti jawaban yang tidak tepat, berilah tanda 

sama dengan (=) pada jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang 

(X) pada jawaban lain yang lebih sesuai dengan keadan anda. 

 Contoh      SS     S     TS     STS 

   SS     S     TS     STS 

6. Jawaban yang anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 

7. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama anda.  

 

=   Selamat Mengerjakan   = 



 

NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya ingin menjadi wirausahawan      
2. Dengan berwirausaha, maka saya akan 

menjadi kaya  
    

3. Orang tua selalu mendorong saya untuk 
belajar berwirausaha 

    

4. Teman tidak pernah mengajak saya 
untuk berwirausaha 

    

5. Saya ingin bekerja mandiri     
6. Menjadi kaya tidak harus dengan 

berwirausaha  
    

7. Berwirausaha hanya akan membuang 
buang waktu saja  

    

8. Dengan berwirausaha, saya akan 
dihargai orang lain  

    

9. Dengan menjadi wirausahawan, saya 
ingin membuka lapangan pekerjaan 

    

10. Lebih aman apabila bekerja pada orang 
lain karena tidak akan menanggung rugi 

    

11. Saya tidak tertarik menjadi 
wirausahawan 

    

12. Orang tua melarang saya untuk 
berwirausaha  

    

13. Saya tertarik dengan ajakan teman 
berwirausaha 

    

14. Saya tidak ingin orang lain mendorong 
saya untuk menjadi wirausaha 

    

15. Saudara saya ingin agar saya membantu 
kegiatan wirausahanya  

    

16. Dihargai orang lain bukan berarti harus 
menjadi seorang wirausahawan 

    

17. Dengan berwirausaha, semua kebutuhan 
saya dapat terpenuhi 

    

18. Saya tertarik untuk bekerja pada orang 
lain 

    

 



 

NO Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya melihat, orang yang berwirausaha 

selalu sukses dalam kehidupannya 
    

2. Menurut saya, menjadi wirausahawan 
adalah pekerjaan yang menyenangkan  

    

3. Saya mendengar, bahwa orang yang 
menjadi wirausaha sukses akan 
dihormati dan dihargai orang lain 

    

4. Saya mendengar, banyak wirausahawan 
sukses yang menjadi dermawan 

    

5. Menurut saya, menyenangkan memiliki 
benyak relasi dengan berwirausaha 

    

6. Menurut saya, saya mendengar, 
wirausahawan selalu tentram dalam 
kehidupannya 

    

7. Menurut saya, wirausahawan sukses 
selalu puas dengan hasil kerjanya 

    

8. Saya mendengar, hanya orang yang 
kreatif yang dapat menjadi 
wirausahawan 

    

9. Saya melihat, orang yang berwirausaha 
bisa memiliki semua yang diinginkan 

    

10. Wirausahawan sukses hidupnya makmur     
11. Saya melihat, orang yang berwirausaha 

hidupnya selalu nyaman 
    

12. Menurut saya, menjadi wirausahawan, 
tidak pernah mengeluh atas 
kehidupannya 

    

13. Saya melihat, menjadi wirausahawan 
adalah pekerjaan yang menjanjikan 
kesuksesan hidup.  

    

14. Menurut saya, menjadi wirausahawan, 
hidupnya penuh dengan kebahagiaan  

    

15. Menurut saya, bekerja secara kreatif 
adalah pekerjaan yang menyenangkan 

    

16. Menurut saya, wirausahawan selalu 
gembira dengan pekerjaannya karena 
tidak terpaku oleh waktu 

    

17. Menurut saya, kehidupan orang yang 
berwirausaha tampaknya tidak pernah 
susah 

    

18. Saya melihat, orang yang berwirausaha 
memiliki banyak mobil mewah  

    

19. Menurut saya, sangat menyenagkan     



 
 

menjadi wirausahawan karena bisa 
mengembangkan idenya 

20. Saya melihat, menjadi wirausahawan 
sukses dapat memenuhi kebutuhannya  
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