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LAMPIRAN A 

KUESIONER SELF EFFICACY DAN MINAT BERWIRAUSAHA 

 

PENGANTAR PENGISIAN kUESIONER 

 

Selamat pagi/siang/malam 

 Perkenalkan saya Andrianus Oka, mahasiswa fakultas Psikologi Universitas 

Esa unggul yang saat ini sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir mengenai 

self efficacy dan minat berwirausaha. 

 Pernyataan-penyataan yang tersedia harap dijawab semua dengan jujur dan 

sesuai dengan apa yang sedang anda alami atau yang sedang anda rasakan, dan 

BUKAN jawaban, penilaian, atau perasaan dari orang lain. Dalam kuisioner ini 

tidak ada jawaban BENAR atau SALAH, tetapi merupakan keadaan yang sesuai 

dengan diri anda yang sesungguhnya. Anda juga tidak perlu khawatir karena 

identitas dan data yang akan anda berikan akan dijamin kerahasiaannya. Apabila 

ada pertanyaaan, kritik, atau saran dalam penelitian ini anda dapat menghubungi 

peneliti dengan nomor 085862950184. Demikian hal ini saya sampaikan, atas 

kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Jakarta,  Januari 2020 

 

 

(Peneliti) 
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Lembar inform concent 

(* : isi dengan dilingkari) 

Inisial   : 

Usia   :  

Jenis kelamin*  : 1) Laki-laki  2) Perrempuan 

Suku*   : 1) Padang   2) Jawa  3) Sunda 

     4) Betawi  5) dll (  )    

Pekerjaan orang tua* : 1) Pegawai Negeri 2) Pegawai Swasta 3) Wirausaha 

Saya bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

 

_______________ 
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Kuesinoer 1 

Petunjuk pengisian 

 Berikut adalah pernyataan-pernyataan mengenai perasaan dan/atau 

pemikiran tentang kehidupan Anda. Isilah sesuai dengan keadaan Anda yang 

sebenarnya. Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan 

STS (Sangat Tidak Setuju). Kuesioner ini tidak ada penilaian jawaban benar 

maupun salah. Sehingga saya harap Anda untuk memberikan jawaban yang benar-

benar sesuai dengan diri Anda. 

No  Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya yakin dengan usaha yang keras dapat 

membantu saya untuk bisa membuka peluang 

usaha baru 

    

2 Saya akan membuat wirausaha dari hobi yang saya 

suka 

    

3 Saya  yakin  akan  berhasil  ketika  saya 

berwirausaha 

    

4 Saya tidak putus asa jika nantinya wirausaha saya 

menghadapi masalah 

    

5 Saya yakin bisa mengelola wirausaha saya dimasa 

mendatang 

    

6 Saya akan ikut seminar tentang kewirausahaan, 

agar memiliki ide ide inovatif 

    

7 Saya yakin akan mendapatkan keuntungan besar 

jika saya berwirausaha 

    

8 Saya yakin mampu menciptakan produk produk 

baru 

    

9 Meskipun saya yakin memiliki kemampuan 

berwirausaha saya tetap tidak mampu untuk 

memiliki wirausaha 

    

10 Saya pasti tidak mampu untuk membuka Peluang 

usaha 

    

11 Saya tidak yakin bisa mengatasi masalah yang 

muncul jika berwirausaha 

    

12 Saya menyerah jika nanti wirausaha saya 

mengalami kerugian 

    

13  Saya merasa tidak yakin mampu mengelola 

wirausaha saya secara mandiri 

    

14 Jika saya berwirausaha, saya ragu dapat bersaing 

dengan wirausahawan lain 

    

15 Jika saya berwirausaha, saya tidak yakin 

wirausaha saya mampu bertahan dengan inovasi 

yang saya buat 

    

16 Saya berusaha dengan keras agar b i s a membuka 

peluang usaha baru 

    

17 Saya yakin memiliki kegigihan dalam mengelola 

wirausaha saya nantinya 
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Kuesinoer 2 

Petunjuk pengisian 

 Berikut adalah pernyataan-pernyataan mengenai perasaan dan/atau 

pemikiran tentang kehidupan Anda. Isilah sesuai dengan keadaan Anda yang 

sebenarnya. Keterangan: SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS (Tidak Setuju), dan 

STS (Sangat Tidak Setuju). Kuesioner ini tidak ada penilaian jawaban benar 

maupun salah. Sehingga saya harap Anda untuk memberikan jawaban yang benar-

benar sesuai dengan diri Anda. 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya memiliki keinginan yaang tinggi dalam 

beriwirausaha 

    

2 Saya merasa menjadi wirausaha adalah passion 

saya 

    

3 Saya merasa senang apabila dapat menjalankan 

suatu peluang usaha 

    

4 Saya merasa tertarik dengan informasi yang 

berkaitan dengan wirausaha 

    

5 Rasa ingin tahu saya tinggi mengenai wirausaha     

6 Jika saya berwirausaha maka aktivitas kuliah saya 

akan terganggu 

    

7 Saya bosan dengan obrolan yang berkaitan tentang 

wirausaha 

    

8 Saya tidak tertarik mengikuti pelatihan wirausaha     

9 Saya merasa tidak tertarik terhadap kegiatan yang 

berkaitan dengan wirausaha 

    

10 Saya lebih memilih seminar tentang tenaga kerja 

dibandingkan seminar wirausaha 

    

11 Saya merasa bangga apabila bisa menjadi 

wirausaha 

    

12 Saya memiliki keinginan berwirausha karena 

minat sendiri bukan paksaan dari orang lain 

    

13 Saya merasa senang mengikuti kegiatan-kegiatan 

dalam berwirusaha dibandingkan dengan kegiatan 

lain 

    

14 Saya merasa menemukan banyak manfaat dan 

keuntungan apabila saya berwirausaha 

    

15 Saya mengisi waktu luang saya dengan kegiatan 

yang berhubungan dengan wirausaha 

    

16 Saya lebih tertarik bekerja di salah satu instansi 

perusahaan 

    

17 Jika saya berwirausaha membuat saya ragu dapat 

menjadikan saya lebih baik 

    

 


