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BAGAIMANA MEMPERBAIKI PEC SAYA? 
Kuis Evaluasi Diri Mengenai Sifat-sifat Pribadi untuk Kewirausahaan 

 
 
 

Untuk setiap pertanyaan, beri tanda pada jawaban yang menurut Anda paling 
mendekati. Jawablah dengan jujur. Dalam pertanyaan ini tidak ada jawaban benar 
ataupun salah. 
 

1. a. Saya melakukan pekerjaan atas inisiatif saya sendiri. Tidak perlu ada 
orang yang memberi tahu saya untuk memulai. 

b. Jika seseorang telah mendorong saya untuk memulai, saya dapat 
melanjutkannya dengan baik. 

c. Santai saja. Saya tidak bekerja keras kecuali terpaksa. 
 

2. a. Saya menyukai orang. Saya dapat bergaul dengan siapapun. 
b. Saya memiliki banyak teman – saya tidak membutuhkan lagi orang lain. 
c. Saya mengangap semua orang sebagai saudara. 
 

3. a. Saya bisa nengajak banyak orang mengikuti saya ketika saya memulai 
sesuatu. 

b. Saya dapat memberi perintah jika seseorang bertanya apa yang harus kita 
lakukan. 

c. Saya biarkan orang lain memulai kegiatan. Kemudian saya akan mengikuti 
jika saya ingin. 

 
4. a. Saya suka mengambil tanggung jawab atas suatu pekerjaan dan saya 

menjamin penyelesaiannya. 
b. Saya akan mengambil alih jika terpaksa, tapi saya lebih sua membiarkan 

orang lain yang bertanggung jawab. 
c. Selalu ada orang di sekitar kita yang ingin menonjolkan kepintarannya. 

Saya beri ia kesempatan. 
 

5. a. Saya suka membuat rencana sebelum memulai. Saya biasanya menjadi 
orang yang mempersiapkan segala sesuatunya jika teman-teman saya ingin 
melakukan sesuatu. 

b. Saya akan mengerjakan semua kecuali jika pekerjaan menjadi terlalu sulit. 
Kemudian saya menyerah. 

c. Anda sudah mempersiapkan segala sesuatunya kemudian sesuatu datang 
dan mengacaukan semuanya. Jadi saya hanya mengerjakan yang sudah ada 
di depan saya. 

 
6. a. Saya dapat terus bekerja selama saya mau. Saya tidak keberatan bekerja 

keras untuk sesuatu yang saya inginkan. 
b. Saya akan bekerja keras untuk beberapa lama, tapi jika sudah cukup, saya 

akan berhenti. 
c. Saya tidak melihat Anda bekerja keras di manapun. 
 

7. a. Saya dapat memutuskan dengan cepat jika saya terpaksa. Ini biasanya 
berakhir dengan baik pula. 
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b. Saya dapat memutuskan jika saya punya banyak waktu. Jika saya harus 
berpikir cepat, nantinya saya akan merasa seharusnya saya mengambil 
keputusan yang lain. 

c. Saya tidak suka menjadi pengambil keputusan. Syaa kuatir akan 
melakukan kesalahan 

 
8. a. Orang dapat percaya apa yang saya katakan. Saya tidak mengucapkan hal-

hal yang tidak saya maksudkan. 
b. Seringkali saya berusaha berbicara jujur, tapi terkadang saya hanya 

mengatakan hal-hal yang paling mudah. 
c. Mengapa saya harus mengatakan yang sebenarnya jika orang lain tidak 

mengetahui bedanya. 
 

9. a. Jika saya sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, saya tidak 
membiarkan apapun mengahalangi saya. 

b. Saya biasanya menyelesaikan apa yang telah saya mulai – jika tidak terjadi 
kesalahan. 

c. Jika sesuatu yang telah saya mulai tidak berjalan dengan semestinya, saya 
berhenti atau menyerah. Mengapa harus kuatir? 

 
10. a. Saya dalam kondisi sehat. Selalu tidak pernah kehabisan tenaga! 

b. Saya memiliki cukup energi untuk banyak hal yang ingin saya lakukan. 
c. Saya kehabisan energi lebih cepat daripada teman-teman saya. 
 

 


