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A. KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1 Nama :  

2 Fakultas :  

3 Mayor/Minor :  

4 Semester :  

5 Jenis kelamin :  

6 Angkatan :  

7 No HP :  

8 
Apakah pernah mengambil                          MK. 

Pengantar Kewirausahaan TPB IPB*) 
: 

a. Sudah        c. Sedang 

b. Belum       d. Tidak 

9 
Apakah MK tersebut memberikan manfaat bagi 

perilaku berwirausaha Anda?*) 
 

a. Ya             b. Tidak 

Alasan…………. 

 

10 
Apakah pernah mengambil  

MK. Kewirausahaan*) 
 

c. Sudah        c. Sedang 

d. Belum       d. Tidak 

11 
Apakah MK tersebut memberikan manfaat bagi 

perilaku berwirausaha Anda?*) 
 

a. Ya             b. Tidak 

Alasan…………. 

 

12 IPK*) : 

a. < 2.00              d. 3.01-3.50 

b. 2.00-2.50          e. >3.50 

c. 2.51-3.00 

13 Uang saku perbulan : 

Sumber : 

a. Orang tua/Keluarga Rp……………. 

b. Beasiswa                 Rp……………. 

c. Bekerja                   Rp……………. 

d. Berwirausaha          Rp……………. 

e. Lainnya                  Rp……………. 

Jumlah                   Rp……………. 

14 Pekerjaan orang tua  

Ayah : 

a. PNS                    d. petani 

b. Pegawai Swasra   e. tdk bekerja 

c. Wirausaha           f. Lainnya, sebutkan 

 

Ibu : 

a. PNS                    d. petani 

b. Pegawai Swasra   e. tdk bekerja 

c. Wirausaha           f. Lainnya, sebutkan 

 

15 Suku Daerah :  

16 

Apakan Anda pernah mengikuti pelatihan 

kewirausahaan (Tidak termasuk dalam MK. 

Pengantar Kewirausahaan di TPB IPB dan 

MK.Kewirausahaan di IPB) 

: 

a. Ya, dimana………….. 

Alasan……… 

 

b. Tidak 

Alasan……….. 

17 
Apakah Anda pernah mengikuti kegiatan Pekan 

Kreativitas Mahasiswa/kegiatan sejenis ?  
: 

a. Ya, dimana………….. 

Alasan……… 

 

b. Tidak 

Alasan……….. 

18 
Apakah Anda pernah melakukan kegiatan 

berwirausaha ? 
 

a. Pernah 

b. Belum Pernah 

19 Jika pernah, usaha apa yang dijalankan?   

20 
Apakah Anda sedang melakukan kegiatan 

berwirausaha ? 
 

a. Ya 

b. Tidak 

21 Jika ya, usaha apa yang dijalankan?   



3 

 

B. PERILAKU 

B.1. Pengetahuan Wirausaha 

Isilah kolom berikut dengan tanda ceklis (V) pada jawaban yang menurut Anda 

tepat 

No Pernyataan Benar  Salah 

1. Wirausaha berarti orang yang gagah berani atau perkasa  

dalam berusaha 
  

2 Keberanian merupakan salah satu karakter yang harus 

dimiliki oleh seorang wirausaha 
  

3 Visi tidak begitu penting dalam menjalankan sebuah usaha   

4 Wirausaha adalah orang yang kreatif   

5 Pengalaman merupakan salah satu faktor yang mendorong 

terjadinya inovasi dalam berwirausaha 
  

6 Ambisi terhadap uang merupakan faktor utama yang menjadi 

motivasi wirausaha untuk menjalankan usahanya 
  

7 Seorang wirausaha tidak takut gagal dan memusatkan 

perhatiannya pada kesuksesan di masa yang akan dating 
  

8 Seorang wirausaha harus mampu menjadi pemimpin yang 

dapat memimpin sumberdaya manusia dengan berbagai 

macam karakternya 

  

9 Jika dihadapkan dengan kondisi harus memilih suatu 

alternative, seorang wirausaha akan membuat pertimbangan 

yang matang sebelum mengambil keputusan 

  

10 Wirausaha adalah orang yang mandiri   

11 Bekerja sama dengan orang lain merupakan hal yang sulit 

dilakukan oleh seorang wirausaha karena ia terbiasa 

memikirkan segalanya sendirian 

  

12 Kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama bagi wirausaha   

13 Bagi wirausaha, menjual=melayani   

14 Target membuat prioritas seorang wirausaha menjadi 

terpelihara 
  

15 Seorang wirausaha selalu berusaha memperbaiki prestasinya   

16 Wirausaha dapat mendelegasikan tugas dengan baik   

17 Imajinasi adalah kata yang sangat dekat dengan seorang 

wirausaha 
  

18 Wirausaha mensyukuri diri, waktu, dan lingkungannya   

19 Fleksibilitas tidak sesuai dengan kepribadian seorang  

wirausaha 
  

20 Orisinalitas tidak begitu penting bagi seorang wirausaha 

dalam menciptakan produk 
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B.2. SIKAP WIRAUSAHA 

Berlah tanda ceklist (V) pada kolom yang paling menggambarkan diri ANda dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

Nilai 1 = Sangat tidak sesuai 

Nilai 2 = Tidak sesuai 

Nilai 3 = Sedang 

Nilai 4 = Sesuai 

Nilai 5 = Sangat sesuai 

No Pernyataan 1 2 3 4 5 

1 Saya selalu ingin tahu      

2 Saya senang mencoba cara-cara baru dalam 

melakukan suatu pekerjaan 

     

3 Saya merasa banyak bergantung pada orang lain      

4 Bila saya telah memutuskan untuk berbuat 

sesuatu, tidak ada hal yang dapat mencegah saya 

     

5 Saya dapat menerima tantangan      

6 Tidak mudah bagi saya untuk mencari 

pemecahan berbagai masalah 

     

7 Saya bersifat sabar terhadap orang yang 

mempunyai kesulitan menyampaikan gagasannya 

     

8 Saya merasa tidak enak berada di tengah-tengah 

orang yang lebih berhasil dibandingkan dengan 

diri saya 

     

9 Saya seorang pendengar yang baik      

10 Saya dapat mempengaruhi orang lain      

11 Saya selalu berusaha menuangkan imajinasi saya 

dalam pekerjaan 

     

12 Saya menguasai bidang usaha yang sedang saya 

jalankan saat ini 

     

13 Saya tidak terlalu ingin menghasilkan produk 

yang berbeda dengan yang ada di pasaran saat ini 

     

14 Saya tidak terlalu ingin menghasilkan produk 

yang berbeda dengan yang ada dipasaran saat ini 

     

15 Saya memandang masalah dari sudut pandang 

yang berbeda dari kebanyakan orang 

     

16 Saya suka mempelajari strategi pemasaran yang 

ada di balik kampanye iklan 

     

17 Saya tidak terlalu ingin tampil beda dan 

menonjol dibandingkan dengan orang lain 

     

18 Saya adalah orang yang positif      

19 Saya kadangkala bersifat keras kepala      
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B.3. TINDAKAN WIRAUSAHA 

Isilah kolom berikut dengan tanda ceklis (V) sesuai dengan tindakan yang Anda 

lakukan. 

No Pernyataan Ya Tidak 

1 Saya sering mengunjungi pameran-pameran kewirausahaan   

2 Saya pernah membuat perencanaan bisnis    

3 Saya mendorong orang lain untuk memanfaatkan daya kerjanya   

4 Saya akan mengambil alih kepemimpinan jika tidak ada 

seorangpun yang mau menjadi pemimpin dalam kelompok saya 

  

5 Saya tidak pernah berdiskusi dengan wirausahawan yang 

terkenal sukses di lingkungannya 

  

6 Saya mencari tahu jika ada peluang mendapatkan modal bagi 

usaha saya 

  

7 Saya mencari dan membaca referaensi mengenai bidang usaha 

yang sedang saya jalankan saat ini 

  

8 Bila saya merasa tidak puas tentang suatu hal dalam hidup saya, 

saya segera mengambil langkah untuk mengadakan perubahan 

  

9 Saya membagai proyek besar menjadi pekerjaan-pekerjaan kecil 

agar mudah dilaksanakan 

  

10 Saya tidak mendelegasikan tugas-tugas    

11 Saya membuat catatan-catatan yang selalu mengikuti 

perkembangan terakhir usaha saya 

  

12 Saya tidak pernah menjual sendiri produk saya, orang lain yang 

selalu melakukannya untuk saya 

  

13 Saya menabung secara rutin   

14 Saya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang dapat 

membantu perkembangan usaha saya 

  

15 Saya menyisihkan uang untuk amal secara rutin   

16 Saya berdiskusi dengan partner kerja saya minimal satu minggu 

sekali 

  

17 Saya membuat target, baik jangka pendek maupun jangka 

panjang 
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C. KARAKTER  

Isilah dengan menggunakan tanda ceklis (V) penilaian yang menurut Anda sesuai, pada Skor 0-10 

C.1. TEST KEPRIBADIAN 

C.1.1 TEST KEBEBASAN 

No Keterangan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 1 Saya melakukan sesuatu dengan cara saya sendiri            

2 Saya suka memberontak terhadap kekuasaan            

3 Saya kadangkala bersifat keras kepala            

4 Saya senang mengambil prakarsa (inisiatip)            

5 Saya sering senang sendirian               

6 Saya tertarik pada posisi kepemimpinan            

7 Saya senang tanggung jawab            

8 Saya cenderung memilih berdiri di atas kedua kaki saya 
sendiri dari pada meminta bantuan 

           

9 Saya senang dalam pengawasan            

10 Kebebasan pribadi penting bagi saya            

Jumlah nilai anda untuk test ini 

C.1.2. TEST  DISIPLIN  DIRI 

No Keterangan 0   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 Saya bersifat kukuh            

12 Saya akan tetap menyelesaikan proyek-proyek sekalipun 
itu meliputi banyak pekerjaan 

           

13 Saya akan bekerja selama waktu yang dibutuhkan untuk 
merampungakan suatu proyek 

           

14 Ketika saya tertarik pada sesuatu proyek, saya hanya tidur 
sedikit saja. 

           

15 Jika sesuatu perlu dikerjakan, saya akan mengerjakannya 
walaupun hal itu tak   menyenang  

           

16 Konsentrasi yang baik            

17 Bila ada sesuatu yang saya inginkan, saya menyimpannya 
baik-baik hasil akhirnya dalam ingatan saya 

           

18 Saya mempertahankan resolusi tahun baru saya (atau 
resolusi lainnya) 

           

19  Saya menganalisa kesalahan-kesalahan saya agar saya 
dapat belajar dari padana 

           

20 Saya mempunyai dorongan pribadi yang kuat dan 
kebutuhan untuk maju. 

           

Jumlah nilai anda untuk test ini 
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No Keterangan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21 Mudah bagi saya mencari pemecahan berbagai masalah            

22 Saya melihat masalah sebagai suatu tantangan.            

23 Saya mempunyai pendapat-pendapat baru.                 

24 Saya dapat menyesuaikan diri.            

25 Saya ingin selalu tahu.               

26 Saya cenderung mendengar bisikan nurani                      
(bersifat intuitif). 

           

27 Saya dapat berfikir tentang kegunaan asli dari  benda biasa.            

28 Saya mudah memerima gagasan baru.              

29 Saya mempunyai imajinasi yang baik            

30 Saya mencoba dengan cara-cara baru dalam          
melakukan sesuatu. 

           

Jumlah nilai anda untuk test ini  

 

C.1.3. TEST  DORONGAN DAN KEINGINAN 

No Keterangan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31 Bila saya memutuskan untuk berbuat sesuatu, tiada hal 
yang dapat mencegah saya. 

           

32 Bila Sesuatu tidak dapat “dikerjakan”, saya akan mencari   
jalan keluar 

           

33 Saya bersedia. berkorban semantara guna suatu 
kemungkinan mendapat imbalanya dalam jangka panjang 

           

 

Kata-kata berikut melukiskan tentang diri saya :              

No Keterangan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34 Gutsy ( memiliki keberanian )            

35 Tetap hati            

36 Penuh niat            

37 Kukuh            

38 Positif            

39 Berketatap memenuhi janji            

40 Penuh ambisi               

Jumlah nilai anda untuk test ini      
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C.1.4. TEST MENGHADAPI RESIKO 

No Keterangan 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

41 Saya rasa jka saya tidak engambil resiko, saya akan terikat 
pada kebiasaan. 

           

42 Saya senang menemukan hal-hal baru dan aneh untuk 
dikerjakan 

           

43 Saya mempunyai kebutuhan yang tinggi untuk berpetualang.            

44 Saya hidup secara maksimal            

45 Saya mengambil kesempatan-kesempatan.            

46 Saya kira orang-orang yang mengambil resiko cenderung 
labih maju disbanding tidak. 

           

47 Saya bersedia menjulurkan leher saya untuk sesuatu yang 
saya percaya. 

           

48 Saya akan berspekulasi terhadap gagasan yang baik 
walaupun hal itu tidak meyakinkan. 

           

49 Saya bersedia menghadapi kegagalan demi meluaskan 
cakrawala saya. 

           

50 Guna mempelajari sesuatu yang baru, saya tidak memiliki 
latar belakang atau hanya tahu sedikit. 

           

Jumlah nilai anda untuk test ini 

 

 

C.2. TEST  KEPERCAYAAN  DIRI 

Hal-hal berikut ini menggambarkan diri saya : 

51 Kesadaran akan harga diri yang sehat. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

52 Berdenting secara emosional.            

53 Rasa terjamin.            

54 Saya depat mengatasi segala situasi.            

55 Saya merasa seperti seorang pemenang.            

56 Saya percaya terhadap diri sendiri            

57 Tak peduli apa yang terjadi, saya berada “di atas” segala-
galanya. 

           

58 Saya dapat menerima pujian.            

59 Saya dapat menerima tantangan            

60 Saya mempunyai daya kerja yang tak terbatas.            

Jumlah nilai anda untuk test ini 

 

 

 



9 

 

METODE BELAJAR KULIAH IDEAL (Yang Diharapkan Mahasiswa) 

 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Cukup Setuju 

4 = Kurang Setuju 

5 = Tidak Setuju 

No Keterangan Skala 

1 2 3 4 5 

1 Dosen menjelaskan GBPP ketika di awal kuliah       

2 Dosen menjelaskan selang mutu nilai MK.Kewirausahaan      

3 Dosen menjelaskan peraturan yang disepakati mahasiswa dan dosen 

dalam melakukan perkuliahan 

     

4 Dosen menjelaskan isi kuliah sesuai dengan GBPP      

5 Dosen memberikan isi kuliah sesuai dengan slide yang ditampilkan      

6 Dosen memberikan pengalaman berwirausaha ketika di perkuliahan      

7 Dosen memberikan metode belajar bernuansa teori      

8 Dosen memberikan metode belajar bernuansa praktek      

9 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Learning teaching center 

(berpusat ke dosen/dosen lebih aktif) 

     

10 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Learning student center 

(berpusat ke mahasaiswa/mahasiswa lebih aktif) 

     

11 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Practical based learning 

center (Lebih banyak praktek) 

     

12 Keterkaitan materi kuliah dengan praktikum      

 

Komentar umum terhadap metode belajar KULIAH IDEAL (yang diharapkan 

mahasiswa) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 
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METODE BELAJAR PRAKTIKUM IDEAL (Yang Diharapkan Mahasiswa) 

 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Cukup Setuju 

4 = Kurang Setuju 

5 = Tidak Setuju 

No Keterangan Skala 

1 2 3 4 5 

1 Dosen/Asisten praktikum menjelaskan GBPP ketika di awal praktikum      

2 Dosen/Asisten praktikum menjelaskan proporsi nilai praktikum 

kewirausahaan terhadapa nilai mutu akhir 

     

3 Dosen/Asisten praktikum menjelaskan peraturan yang disepakati 

mahasiswa dan asprak dalam melakukan praktikum 

     

4 Dosen/Asisten praktikum menjelaskan isi praktikum sesuai dengan 

GBPP 

     

5 Dosen/Asisten praktikum memberikan pengalaman berwirausaha 

ketika di praktikum 

     

6 Dosen/Asisten praktikum komunikatif/cakap dalam menyampaikan 

materi praktikum 

     

7 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Learning teaching center 

(berpusat ke dosen/dosen lebih aktif) 

     

8 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Learning student center 

(berpusat ke mahasaiswa/mahasiswa lebih aktif) 

     

9 Metode belajar kuliah yang diharapkan  Practical based learning 

center (Lebih banyak praktek) 

     

10 Membuat kelompok praktikum sesuai dengan mayor/minor/SC yang 

sama 

     

11 Membuat kelompok praktikum dengan anggota beragam dari berbagai 

mayor/minor/SC 

     

 

Komentar umum terhadap metode belajar PRAKTIMUM IDEAL (yang 

diharapkan mahasiswa) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

 

 

 

===Terima Kasih atas Kesediaan Anda Mengisi Kuesioner ini=== 


