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DIMENSIONALITAS SKALA

Kasus : Skala Minat Berwiraswasta

Keuletan mental.
Menerima tantangan ketidakpastian 

Kreativitas
Memburu keuntungan bisnis.
Berpandangan luas jauh ke depan

Pengambilan inisiatif.
Kepercayaan pada kemampuan diri sendiri.
Penanggung jawab dalam mengurus organisasi.
Memiliki modal .

ASPEK

KEBERANIAN 
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Kasus : Skala Minat Berwiraswasta

Saya kurang tertarik pada pekerjaan yang harus selalu memikirkan
kemungkinan untung maupun rugi (Menerima Tantangan Ketidakpastian)

6

Saya lebih senang pada pekerjaan yang perlu mencari dan menerima hal-hal
baru demi kemajuan usaha (Kreativitas)

5

Pekerjaan yang memerlukan kemampuan diri sendiri untuk mengembangkannya
lebih menarik (Kepercayaan pada Kemampuan Diri)

4

Saya kurang senang pada pekerjaan yang selalu membutuhkan inisiatif baru
(Inisiatif)

3

Saya lebih senang pada pekerjaan yang menuntut keberhasilan dengan wujud
peningkatan modal (Keuntungan Bisnis)

2

Saya lebih tertarik pada pekerjaan yang bisa saya pimpin sendiri (Tanggung
Jawab)

1
PERNYATAANNO

CONTOH ITEM SAHIH

Kasus : Skala Minat Berwiraswasta

Saya lebih senang melakukan pekerjaan dengan pola kerja yang selalu
sama setiap waktu (Kreativitas)

5

Saya kurang tertarik pada pekerjaan yang memerlukan kecermatan
dalam memperkirakan perkembangan usaha (Pandangan ke Depan)

4

Saya kurang senang pada pekerjaan yang belum pasti keberhasilannya
dengan modal yang harus dicari sendiri (Tantangan Ketidakpastian)

3

Pekerjaan yang memberikan kepastian penghasilan setiap bulannya
lebih menyenangkan (Tantangan Ketidakpastian)

2

Saya kurang menyukai pada pekerjaan yang perlu menanggung resiko
(Tantangan Ketidakpastian)

1
PERNYATAANNO

CONTOH ITEM GUGUR
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Kasus : Skala Cemas Masa Depan

40TOTAL 

103,9,14,22,335,10,18,28,38Perubahan tidak sesuai keinginan4
108,13,21,30,354,17,24,31,40Ketakutan akan kegagalan3
102,12,25,27,366,11,20,29,34Ketidakpastian2
107,15,23,32,391,16,19,26,37Kekhawatiran1

TOTUnfavorableFavorableSumberNo

Kasus : Skala Cemas Masa Depan

Saya yakin suatu hari nanti keberhasilan akan dapat saya peroleh5

Saya memiliki keterampilan yang dapat saya andalkan untuk
mendapatkan pekerjaan4

Saya yakin dengan kehidupan saya di masa depan karena saat ini saya
mulai merintisnya3

Setelah lulus nanti saya akan terus menjalani kehidupan ini dengan
santai karena saya pikir kehidupan ini sudah ada yang mengatur2

Saya mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan dalam pencapaian
tujuan, baik itu yang terbaik ataupun yang terburuk sekalipun1

PERNYATAANNO

MANAKAH YANG ITEM YANG GUGUR
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IndikatorAspek

Menghindari pembicaraan tentang dirinya
(kelebihannya), Tidak menunjukkan
prestasinya, bahkan menyembunyikan.

Rendah Hati

Memperlihatkan rasa empati, mendengar
dengan penuh perhatian, mampu
membuat orang lain betah dengannya

Penuh perhatian

Tidak suka basa-basi, tidak suka membohongi
orang lain, jujurLangsung

Mempercayai bahwa orang lain memiliki sifat
yang baik, melihat sisi positif orang lainPercaya

KEPRIBADIAN AGREEABLENESS

Buatlah contoh item pada masing-masing aspek

Kasus : Agreeableness


