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I. DATA IDENTITAS DIRI 

 

Isilah data-data berikut ini sesuai dengan keadaan ibu-ibu dan saudari-

saudari sekalian. Dan dapat kami informasikan data yang anda isi nanti akan 

terjamin kerahasiaannya. 

1. Nama : …………………… 

2. Usia : …………………… 

3. Status Perkawinan : …………………… 

4. Memiliki keluarga berwirausaha 

Ya atau tidak, yaitu  : …………………… 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET 

 Berikut ini kami sajikan beberapa butir pernyataan ke dalam bentuk 

angket. Saudari diminta untuk memberikan pendapatnya terhadap pernyataan-

pernyataan yang terdapat dalam angket tersebut dengan cara memilih : 

SS =  Bila merasa SANGAT SETUJU dengan pernyataan tersebut 

S =  Bila merasa SETUJU dengan pernyataan tersebut 

TS =  Bila mesara TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 

STS =  Bila merasa SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan tersebut 

 Saudara sekalian hanya diperbolehkan memilih satu alternatif jawaban 

pada setiap pernyataan, dengan cara memberikan tanda silang (X) pada Lembar 

Jawaban yang disediakan sesuai dengan pilihan masing-masing. 

Contoh : 

1. Saya merasa yakin atas kemampuan yang saya miliki. 

  SS S TS STS 

Misalnya anda setuju dengan pernyataan diatas, maka berilah tanda silang (X) 

pada alternatif jawaban S. 

 

 

… Selamat Bekerja …. 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1. Saya merasa yakin dengan jenis usaha yang telah 

saya pilih. 

    

2. Saya melihat kegagalan sebagai 

ketidakberuntungan. 

    

3. Saya merasa sulit berkomunikasi dengan baik pada 

karyawan saya. 

    

4. Saya berusaha untuk serius dalam bekerja.     

5. Bagi saya setiap informasi yang berhubungan 

dengan usaha saya itu penting. 

    

6. Saya merasa menciptakan hal baru adalah 

pekerjaan yang sia-sia. 

    

7. Saya tidak memanfaatkan kesempatan dengan baik.     

8. Saya yakin dengan usaha saya sendiri, saya dapat 

berhasil.  

    

9. Saya selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas 

usaha saya. 

    

10. Saya lebih memilih berpindah profesi dari pada 

harus meneruskan usaha yang telah gagal. 

    

11. Saya berupaya untuk meningkatkan kualitas 

karyawan demi meningkatnya usaha. 

    

12. Kegagalan merupakan kesalahan yang harus 

diperbaiki agar lebih baik kedepan. 

    

13. Saya percaya usaha yang memiliki keunikan dapat 

bersaing di pasar. 

    

14. Saya bersedia dan mampu bekerja dalam waktu 

lama. 

    

15. Saya merasa dalam menjalankan usaha tidak 

sepenuh hati. 

    

16. Saya tidak menyukai pekerjaan yang menguras     
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tenaga. 

17. Saya sering melamunkan hal yang tidak 

bermanfaat saat bekerja. 

    

18. Saya selalu berupaya menyelesaikan apa yang 

sudah saya mulai. 

    

19. Saya merasa usaha yang saya jalani tidak akan 

berjalan lancar. 

    

20. Saya suka meminta bantuan orang lain.     

21. Saya selalu berusaha menjadi contoh yang baik 

bagi karyawan saya. 

    

22. Saya tidak peduli apabila usaha saya diungguli oleh 

usaha lain. 

    

23. Saya tidak mau membiarkan usaha orang lain lebih 

unggul, maka dari itu saya terus berusaha. 

    

24. Walaupun banyak yang meragukan kemampuan 

saya, tetapi saya tetap berusaha. 

    

25. Saya tidak suka apabila harus bersusah payah 

dalam menjalankan usaha. 

    

26. Saya selalu berhati-hati dalam mengerjakan tugas.     

27. Saya merasa dengan kemampuan yang saya miliki, 

saya tidak dapat berbuat banyak. 

    

28. Saya sering bekerja tidak tepat waktu.     

29. Saya percaya usaha yang keras akan mendatangkan 

keberhasilan. 

    

30. Terkadang saya merasa tidak mampu menjalankan 

usaha. 

    

31. Saya lebih memilih keuntungan yang sedikit tetapi 

terus berjalan dari pada untung besar sesaat tetapi 

mati kemudian. 

    

32. Saya berupaya mengerjakan tugas saya dengan     

UNIVERSITAS MEDAN AREA



baik. 

33. Besarnya hasil yang telah saya peroleh sangat perlu 

untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam 

berusaha. 

    

34. Saya lebih memilih untuk membuka usaha yang 

sama dengan milik orang lain karena terlihat 

mudah mendapat keuntungan. 

    

35. Saya senang apabila selalu dibantu oleh orang lain.     

36. Saya selalu berusaha berbuat yang terbaik.     

37. Saya merasa puas dengan usaha yang saya miliki , 

sehingga tidak perlu pengembangan lagi. 

    

38. Dengan hasil yang saya peroleh, saya membuat 

perencanaan kedepan. 

    

39. Menurut saya setiap masalah yang ada harus 

diselesaikan dengan bukan dihindari. 

    

40. Saya tidak yakin usaha saya akan berhasil.     

41. Saya selalu memberi kesan yang buruk kepada 

karyawan saya, seperti marah yang tidak 

terkontrol. 

    

42. Saya tidak mencurahkan segenap perhatian saya 

pada usaha yang saya jalankan. 

    

43. Dalam menjalankan usaha saya sering melakukan 

kesalahan karena kurang berhati-hati. 

    

44. Saya tidak yakin dapat menjadi pemimpin yang 

baik. 

    

45. Saya tidak berusaha untuk mengoreksi kegagalan 

yang terjadi. 

    

46. Saya berusaha memanfaatkan hasil yang saya 

peroleh untuk meningkatkan usaha saya. 

    

47. Saya suka menganggap remeh terhadap pekerjaan     
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saya dengan menunda-nundanya. 

48. Saya selalu penuh keyakinan dalam berusaha.     

49. Saya percaya setiap usaha yang dilakukan dengan 

sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang 

baik. 

    

50. Saya selalu melakukan perubahan terhadap usaha 

saya. 

    

51. Saya malas berusaha meningkatkan usaha.     

52. Bagi saya keuntungan adalah yang utama.     

53. Untuk mencoba hal yang baru saya tidak takut 

gagal. 

    

54. Menurut saya kegagalan merupakan keberhasilan 

yang tertunda. 

    

55.      

56. Dibandingkan wirausaha lain saya termasuk salah 

satu wirausaha yang malas berusaha. 

    

57. Saya tidak mau berupaya mengembangkan usaha 

saya. 

    

58. Saya tetap menjalankan usaha walaupun belum 

tentu akan sukses. 

    

59. Saya tidak akan menyerah sampai usaha saya 

berhasil. 

    

60. Saya selalu berupaya untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik dari yang sudah saya miliki. 

    

61. Saya selalu berusaha untuk mandiri.     

62. Saya selalu berupaya untuk mengembangkan usaha 

saya menjadi usaha yang lebih besar. 

    

63. Saya tidak yakin dapat memberikan contoh yang 

baik bagi karyawan saya maupun orang lain. 

    

64. Saya selalu mengerjakan ha-hal yang sudah     
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menjadi kewajiban saya. 

65. Tujuan saya menjalankan usaha semata-mata hanya 

untuk mendapatkan keuntungan. 

    

66. Meskipun pernah mengalami kegagalan, namun 

saya akan terus berusaha keras. 

    

67. Saya tidak peduli dengan keadaan yang ada.     

68. Saya tidak peduli apabila harus memotong usaha 

lain. 

    

69. Kegagalan demi kegagalan mengurungkan niat 

saya untuk terus berusaha. 

    

70. Saya suka berpindah-pindah profesi.     

71. Saya selalu giat bekerja.     

72. Saya merasa tertantang dengan menciptakan hal-

hal baru. 

    

73. Saya tidak memanfaatkan hasil yang saya dapatkan 

untuk mengembangkan usaha. 

    

74. Dari pada harus menanggung resiko lebih baik saya 

tidak melakukan apa-apa. 

    

75. Walaupun mengalami kerugian tetapi saya tetap 

tegar dan terus berusaha. 

    

76. Kegagalan biasanya menurunkan semangat saya.     

77. Saya suka memanfaatkan situasi tertentu untuk 

memperoleh keuntungan. 

    

78. Saya sering menghindar dari masalah yang saya 

hadapi. 

    

79. Saya malas melanjutkan usaha saya, apabila hal 

yang saya lakukan sebelumnya gagal. 

    

80. Kegagalan dalam berusaha merupakan tantangan 

baru bagi saya. 

    

81. Saya merasa biasa-biasa- sajadalam berusaha.     
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82. Sebagai seorang pemilik usaha saya harus dapat 

memberikan contoh yang baik bagi karyawan 

maupun orang lain. 

    

83. Saya tidak yakin dapat mengatur/mengorganisir 

usaha saya dengan baik. 

    

84. Saya yakin dengan kemampuan yang saya miliki.     

85.      

86. Saya suka mencari informasi yang bermanfaat bagi 

usaha saya. 

    

87. Ketika usaha saya mengalami hambatan saya lebih 

memilih untuk meneruskan usaha lebih keras dari 

pada beralih keprofesi lain. 

    

88. Saya selalu berfikir tentang hal-hal yang dapat 

meningkatkan usaha saya. 

    

89. Bagi saya mendapatkan keuntungan untuk 

kebutuhan sehari-hari saja sudah cukup. 

    

90. Saya tidak berambisi untuk memanfaatkan 

kesempatan yang ada. 

    

91. Saya terus berusaha tanpa peduli dengan hasil yang 

saya dapatkan. 

    

92. Saya tidak yakin dapat mengatur\mengorganisir 

usaha saya dengan baik. 

    

93. Saya merasa dengan kemampuan yang saya miliki, 

saya tidak dapat berbuat banyak. 

    

94. Saya merasa cukup dengan hasil yang saya 

dapatkan 

    

95. Saya tidak terlalu peduli terhadap hasil yang saya 

peroleh. 

    

96. Saya suka menuangkan ide-ide baru ke dalam 

usaha yang saya miliki. 
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97. Saya sering melamunkan hal yang tidak bermanfat 

saat bekerja. 

    

98. Saya selalu berupaya agar usaha saya berbeda dari 

milik orang lain. 

    

99. Saya malas berfikir dalam upaya mengembangkan 

usaha saya. 

    

100 Saya selalu berupaya mempertahankan usaha saya 

agar terus berjalan. 

    

101 Saya lebih suka mencontoh yang sudah ada dari 

pada harus menciptakan sesuatu hal yang baru. 

    

102 Saya merasa sulit berkomunikasi dengan baik pada 

keryawan saya. 

    

103 Bagi saya  mencari informasi adalah hal yang 

membuang-buang waktu. 

    

104 Saya ingin mendapatkan hasil yang setimpal 

dengan usaha yang telah saya lakukan. 

    

105 Saya lebih memilih mempertahankan yang sudah 

ada dari pada harus melakukan hal yang tidak pasti 

berhasil. 

    

106 Saya selalu mengupayakan agar usaha saya dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan permintaan 

konsumen. 

    

107 Kegagalan membuat saya patah semangat.     

108 Saya yakin dapat meraih kesuksesan.     

109 Saya tidak menyukai tantangan.     

110 Saya suka menyuruh orang lain untuk 

menyelesaikan masalah yang saya hadapi. 

    

111 saya selalu berupaya mencari pemecahan dari 

setiap masalah yang saya hadapi 

    

112 Saya suka membebankan tugas pada orang lain.     
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