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Petunjuk Pengisian 
 

 

1. Bacalah setiap pernyataan dengan seksama, kemudian berilah pernyataan 

yang sesuai dengan diri anda. 

2. Berilah tanda (√) pada kolom pernyataan yang sesuai dengan diri anda, 

dengan keterangan : 

SS : jika anda sangat sesuai dengan pernyataan tersebut. 

S : jika anda sesuai dengan pernyataan tersebut. 

TS : jika anda tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. 

STS : jika anda sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut. 

 
Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya termasuk orang 

yang tidak mudah 
putus asa 

√    

 

3. Jika anda merasa pernyataan yang anda berikan salah dan ingin 

menggantinya dengan pernyataan lain, anda dapat langsung mencoret 

jawaban salah itu dan menggantinya dengan jawaban yang sesuai dengan 

keadaan anda. 

     Contoh : 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya termasuk orang yang 

tidak mudah putus asa 
√   √ 
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4. Setelah selesai mengerjakan, silahkan periksa kembali hasil kerja saudara. 

Pastikan semua item telah dikerjakan. 

5. Atas Setiap pernyataan yang anda berikan dianggap benar dan tidak 

terdapat yang salah. 

6. perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih. 

 
 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN TERIMA KASIH
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No.  : 
 

No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya hanya terpaku pada satu 

usaha, untuk menempuh 
keberhasilan usaha saya. 

    

2. Saya sering menggunakan 
kritikan dari orang lain untuk 
membakar semangat saya dalam 
memajukan usaha. 

    

3. Saya yakin bisa menjadi 
pengusaha yang sukses. 

    

4. Saya termasuk orang yang takut 
gagal dalam melakukan usaha. 

    

5. Saya berani  bersaing dengan 
kelompok lain dalam melakukan 
kegiatan. 

    

6. Saya banyak mengutarakan 
pendapat mengenai rencana – 
rencana yang harus dikerjakan. 

    

7. Kritikan yang sering saya terima 
dari orang lain, akan membuat 
semangat saya kendor. 

    

8. Dalam melakukan kegiatan, saya 
sering takut bersaing dengan 
kelompok lain. 

    

9. Dengan kemampuan yang saya 
miliki, saya yakin bahwa usaha 
yang saya lakukan akan maju. 

    

10. Dalam kegiatan yang saya 
lakukan, saya merasa tertantang 
untuk melakukan kegiatan yang 
lebih baik. 

    

11. Saya menempuh berbagai cara 
untuk keberhasilan usaha saya. 

    

12. Saya sanggup mengatasi 
hambatan dalam menjalankan 
usaha – usaha saya. 
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13. Saya bangga memiliki cita – cita 
sebagai wirausaha. 

    

14. Kesulitan dalam melakukan 
kegiatan, sering membuat saya 
patah semangat. 

    

15. Saya akan berjuang keras, agar 
kegiatan saya dapat berjalan 
lancar. 

    

16. Saya mudah menyerah jika 
banyak hambatan dalam usaha 
saya. 

    

17. Saya termasuk orang yang berani 
gagal dalam melakukan usaha. 

    

18. Saya ragu – ragu bahwa 
kemampuan saya dapat 
menjadikan saya sebagai 
pengusaha. 
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No. 
 

Pernyataan SS S TS STS 

1. Saya termasuk orang yang sering 
berfikir cepat. 

    

2. Saya termasuk orang yang jarang 
untuk menemukan solusi dalam 
memecahkan masalah. 

    

3. Dalam melakukan kegiatan saya 
sering kali mencetuskan gagasan – 
gagasan yang baru. 

    

4. Saya termasuk orang yang sering 
menemukan solusi – solusi jika 
menghadapi masalah. 

    

5. Saya banyak  menciptakan ide – 
ide yang baru. 

    

6. Saya termasuk orang yang sering 
berfikir lambat. 

    

7. Dalam melakukan kegiatan saya 
sering kali gagal untuk 
mencetuskan gagasan – gagasan 
baru. 

    

8. Saya sering kali dapat 
menyelesaikan masalah yang 
saya hadapi. 

    

9. Setiap melakukan kegiatan, saya 
selalu membuat rincian kegiatan 
terlebih dahulu. 

    

10. Dalam melakukan kegiatan, saya 
jarang menemukan ide. 

    

11. Saya mempunyai banyak inisiatif 
untuk menemukan gagasan – 
gagasan lain. 

    

12. Saya mempunyai banyak ide 
untuk melakukan kegiatan. 

    

13. Saya membutuhkan waktu yang 
sedikit untuk menyelesaikan 
tugas. 

    

14. Saya sering mendapatkan banyak 
ide untuk memecahkan masalah. 

    

15. Saya sering mengatur jadwal 
kegiatan saya. 

    

16. Saya jarang mendapatkan ide     
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untuk memecahkan masalah. 
17. Saya termasuk orang yang 

melakukan suatu pekerjaan 
secara detail. 

    

18. Saya jarang menciptakan 
kegiatan yang original. 

    

19. Saya jarang melaporkan kegiatan 
saya secara terperinci. 

    

20. Dalam melakukan kegiatan, saya 
sedikit memiliki rencana – rencana 
yang lain. 
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