
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 1 

Validitas dan Reliabilitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No item Validitas Keterangan 

1 0,088 Dibuang  

2 0,352 Diterima 

3 0,345 Diterima 

4 0,570 Diterima 

5 0,368 Diterima 

6 0,547 Diterima 

7 0,303 Diterima 

8 0,821 Diterima 

9 0,626 Diterima 

10 0,326 Diterima 

11 0,250 Dibuang 

12 0,478 Diterima 

13 0,068 Dibuang 

14 0,365 Diterima 

15 0,695 Diterima 

16 0,587 Diterima 

17 0,546 Diterima 

18 0,488 Diterima 

19 0,415 Diterima 

20 0,468 Diterima 

21 0,677 Diterima 

22 0,160 Dibuang 

23 0,561 Diterima 

24 0,600 Diterima 

25 0,500 Diterima 

26 0,007 Dibuang 

27 0,550 Diterima 

28 0,281 Dibuang 

29 0,208 Dibuang 

30 0,428 Diterima 

31 0,593 Diterima 

32 0,474 Diterima 

33 0,735 Diterima 

34 0,426 Diterima 

35 0,222 Dibuang 

36 0,689 Diterima 

37 0,150 Dibuang 

38 0,460 Diterima 

39 0,033 Dibuang 

40 0,732 Diterima 

41 0,514 Diterima 

42 0,453 Diterima 

43 0,693 Diterima 

44 0,447 Diterima 

45 0,206 Dibuang 

46 0,724 Diterima 

47 0,641 Diterima 

48 0,505 Diterima 

49 0,616 Diterima 

50 0,551 Diterima 

51 0,398 Diterima 

52 0,556 Diterima 

53 0,637  Diterima 

54 0,528 Diterima 

55 0,661 Diterima 

56 0,345 Diterima 

57 0,661 Diterima 

58 0,640 Diterima 

59 0,237 Dibuang 

60 0,281 Dibuang 

61 0,677 Diterima 

62 0,821 Diterima 

63 0,138  Dibuang 

64 0,502 Diterima 

65 0,421 Diterima 

66 0,404 Diterima 

67 0,377 Diterima 

68 0,499 Diterima 

69 0,798 Diterima 

70 0,142 Dibuang 

71 0,470 Diterima 

72 0,382 Diterima 

73 0,336 Diterima 

74 0,378 Diterima 

75 0,234 Dibuang 

76 0,201 Dibuang 

77 0,671 Diterima 

78 0,739 Diterima 

79 0,250 Dibuang 

80 0,177 Dibuang 

81 0,653 Diterima 

82 0,611 Diterima 

83 0,457 Diterima 

84 0,539 Diterima 

85 0,252 Dibuang 

86 0,798 Diterima 

87 0,725 Diterima 

88 0,730 Diterima 

89 0,648 Diterima 

90 0,873 Diterima 

91 0,505 Diterima 

92 0,678 Diterima 

93 0,685 Diterima 

94 0,673 Diterima 

95 0,676 Diterima 

96 0,648 Diterima 

97 0,572 Diterima 

98 0,856 Diterima 

99 0,502 Diterima 

100 0,455 Diterima 

 

 

 
Reliabilitas : 0,965



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2 

Tabulasi Silang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kategori 

AQ 

Kesulitan menjalin relasi dengan rekan kerja 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 0 0 12 92.3 1 7.7 13 100% 

Sedang 0 0 15 88.2 2 11.8 17 100% 

Rendah 0 0 9 90 1 10 10 100% 

Tabel 1 Tabulasi silang AQ dengan kesulitan menjalin relasi dengan rekan 

kerja 

Kategori 

AQ 

Kesulitan prospekting 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 2 15.4 9 69.2 2 15.4 13 100% 

Sedang 7 41.2 7 41.2 3 17.6 17 100% 

Rendah 6 60 3 30 1 10 10 100% 

Tabel 2 Tabulasi silang AQ dengan kesulitan dalam prospekting 

 

Kategori 

AQ 

mencapai omzet 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 2 15.4 9 69.2 2 15.4 13 100% 

Sedang 1 5.9 13 76.5 3 17.6 17 100% 

Rendah 5 50 4 40 1 10 10 100% 

Tabel 3 Tabulasi silang AQ dengan kesulitan dalam mencapai omzet 

 

 

 

 



 

 

Kategori 

AQ 

mengelola jaringan. 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 1 7.7 9 69.2 3 23.1 13 100% 

Sedang 6 35.3 9 52.9 2 11.8 17 100% 

Rendah 9 90 1 10 0 0 10 100% 

Tabel 4 Tabulasi silang AQ dengan kesulitan dalammengelola jaringan 

 

Kategori 

AQ 

menemukan visi bagi downline yang baru 

bergabung 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 4 30.8 4 30.8 5 38.4 13 100% 

Sedang 10 58.8 4 23.6 3 17.6 17 100% 

Rendah 7 70 2 20 1 10 10 100% 

Tabel 5 Tabulasi silang AQ dengan kesulitan dalam membantu menemukan 

visi bagi downline yang baru bergabung 

Kategori 

AQ 

Pengaruh tabiat/watak terhadap kesuksesan 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 2 15.4 11 84.6 0 0 13 100% 

Sedang 1 5.9 16 94.1 0 0 17 100% 

Rendah 5 50 5 50 0 0 10 100% 

Tabel 6 Tabulasi silang AQ dengan pengaruh tabiat/watak terhadap 

kesuksesan  

 

 

 



 

 

Kategori 

AQ 

Pengaruh latar belakang pendidikan terhadap 

kesuksesan 

Total Ya Tidak  

 %  %  %  % 

Tinggi 5 38.5 7 53.8 1 7.7 13 100% 

Sedang 6 35.3 9 52.9 2 11.8 17 100% 

Rendah 4 40 5 50 1 10 10 100% 

Tabel 7 Tabulasi silang AQ dengan pengaruh latar belakang pendidikan 

terhadap kesuksesan 

Kategori 

AQ 

Pengaruh keyakinan terhadap kesuksesan 

Total Ya Tidak  

 %  %  %  % 

Tinggi 10 76.9 2 15.4 1 7.7 13 100% 

Sedang 16 96.1 1 5.9 0 0 17 100% 

Rendah 10 100 0 0 0 0 10 100% 

Tabel 8 Tabulasi silang AQ dengan pengaruh keyakinan terhadap 

kesuksesan 

Kategori 

AQ 

Pengaruh kemampuan/bakat dalam menjalankan 

bisnis 

Total Ya Tidak lainnya 

 %  %  %  % 

Tinggi 5 38.5 7 53.8 1 7.7 13 100% 

Sedang 10 58.8 6 35.3 1 5.9 17 100% 

Rendah 6 60 4 40 0 0 10 100% 

Tabel 9 Tabulasi silang AQ dengan pengaruh kemampuan/bakat dalam 

menjalankan bisnis 

 

 



 

 

Kategori 

AQ 

Karakter yang paling menunjang dalam 

menjalankan bisnis  

Total Ada Tidak 

Tidak 

menjawab 

 %  %  %  % 

Tinggi 11 84.6 2 15.4 0 0 13 100% 

Sedang 16 94.1 1 5.9 0 0 17 100% 

Rendah 9 90 1 10 0 0 10 100% 

Tabel 10 Tabulasi silang AQ dengan karakter yang paling menunjang dalam 

menjalankan bisnis 

Kategori 

AQ 

Pengaruh kesehatan dalam menjalankan bisnis 

Total Ada Tidak 

Tidak 

menjawab 

 %  %  %  % 

Tinggi 2 15.4 10 76.9 1 7.7 13 100% 

Sedang 6 35.3 11 64.7 0 0 17 100% 

Rendah 1 10 9 90 0 0 10 100% 

Tabel 11 Tabulasi silang AQ dengan pengaruh kesehatan dalam 

menjalankan bisnis 

Kategori 

AQ 

Problem solving dalam menjalankan bisnis 

Total Ada Tidak 

Tidak 

menjawab 

 %  %  %  % 

Tinggi 13 100 0 0 0 0 13 100% 

Sedang 17 100 0 0 0 0 17 100% 

Rendah 10 100 0 0 0 0 10 100% 

Tabel 12 Tabulasi silang AQ dengan problem solving dalam menjalankan 

bisnis 



 

 

Kategori 

AQ 

Motivasi untuk menjalankan bisnis 

Total Ada Tidak 

Tidak 

menjawab 

 %  %  %  % 

Tinggi 13 100 0 0 0 0 13 100% 

Sedang 17 100 0 0 0 0 17 100% 

Rendah 10 100 0 0 0 0 10 100% 

Tabel 13 Tabulasi silang AQ dengan motivasi untuk menjalankan bisnis 

 

Kategori 

AQ 

Waktu yang digunakan untuk menjalankan bisnis 

Total 1-2 jam 2-6 jam 

Tidak 

menjawab 

 %  %  %  % 

Tinggi 11 84.6 2 15.4 0 0 13 100% 

Sedang 15 88.2 2 11.8 0 0 17 100% 

Rendah 5 50 5 50 0 0 10 100% 

Tabel 14 Tabulasi silang AQ dengan waktu yang digunakan untuk 

menjalankan bisnis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 3 

Data Penunjang 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

No : 

Inisial : 

Level : 

Jenis kelamin : 

Pertanyaan Data Penunjang 

 

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang sesuai dengan diri anda, bila ada 

jawaban lain tuliskan apa itu dan alasannya. Data ini bersifat rahasia sehingga 

anda bebas untuk menuliskan jawaban apa saja yang sesuai dengan diri anda.  

 

Apakah menjalin relasi dengan rekan kerja sesama pelaku bisnis network 

marketing secara sehat dan terjalin baik merupakan salah satu hal yang menjadi 

kesulitan bagi anda selama menjalani bisnis ini? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah mencari calon partner kerja/prospek yang ingin diajak untuk menjadi 

pelaku bisnis network marketing merupakan salah satu hal yang menjadi kesulitan 

bagi anda selama menjalani bisnis ini? 

a. Ya  b. Tidak   c. Lainnya……………… 

 

Apakah anda mengalami kesulitan mencapai omzet di akhir periode, sehingga 

anda tidak dapat naik ke level berikutnya di tahap pengembangan dalam bisnis 

network marketing ini? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah anda mengalami kesulitan dalam mengelola jaringan anda? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah anda mengalami kesulitan dalam membantu downline yang baru 

bergabung untuk menemukan visi dalam menjalankan bisnis ini? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah anda memiliki tabiat/watak yang diturunkan secara genetic oleh orangtua 

anda dan hal tersebut berpengaruh terhadap kesuksesan anda dalam menjalani 

bisnis network marketing? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah latar belakang pendidikan yang anda miliki saat ini berpengaruh terhadap 

kesuksesan anda dalam menjalani bisnis network marketing? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya……………… 

 

Apakah keyakinan anda secara mendalam terhadap seseorang/sesuatu yang lebih 

besar dari diri anda dan hal tersebut berpengaruh terhadap kesuksesan anda dalam 

menjalani bisnis network marketing? 



a. Ya  b. Tidak   c. Lainnya………………. 

 

Apakah kemampuan/bakat dalam diri anda mempengaruhi anda dalam 

menjalankan bisnis network marketing? 

a. Ya  b. Tidak  c. Lainnya………………. 

 

Jawablah setiap pertanyaan pada titik-titik di bawahnya. Isilah sesuai dengan 

keadaan diri anda yang sebenarnya, data ini dirahasiakan. 

 

Karakter seperti apa dalam diri anda yang menurut anda paling menunjang anda 

dalam menjalankan bisnis network marketing? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………........................................................................................................... 

Apakah anda memiliki masalah kesehatan yang serius? Bila ada sakit apa? Dan 

bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi anda dalam menjalankan bisnis 

network marketing? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Bagaimana cara anda mengatasi setiap permasalahan dalam menjalankan bisnis 

network marketing? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Apa yang menjadi motivasi anda untuk menjalankan bisnis network marketing? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Sebarapa sering/lama waktu yang anda gunakan untuk menjalankan bisnis 

network marketing? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Quessionaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Petunjuk pengisian : 

Dibawah ini ada sejumlah pernyataan/peristiwa yang menggambarkan 

situasi anda dalam berbisnis. Bayangkanlah pernyataan/peristiwa tersebut 

seolah-olah terjadi, dan jawablah sesuai dengan reaksi anda pertama kali 

saat menghadapi situasi tersebut. Disediakan dua reaksi yang saling 

berlawanan dikutub sebelah kiri dan kanan. Jawablah dengan memilih 

angka 1, 2, 3 atau 4 yang merupakan derajat reaksi anda terhadap peristiwa 

diatasnya. Anda lebih kearah kutub sebelah kanan atau kiri. Jawablah 

dengan memberikan tanda silang (x) pada angka 1,2,3 atau 4. 

Isilah dengan teliti jangan sampai ada nomor-nomor yang terlewat. 

Selamat mengerjakan. 

1) Saya melupakan janji saya dengan salah seorang downline dan itu adalah 

kesalahan saya. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

  dari situasi itu     

2) Salah satu downline saya memberikan komentar pedas kepada saya atas apa 

yang telah saya lakukan sebagai upline dan hal tersebut mengganggu 

sehingga tidak dapat bekerja secara maksimal. 

 Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

3) Saya tidak pandai dalam menjelaskan kinerja dan rencana kerja saya kepada 

upline saya. 

  Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

4) Saya merasa bahwa saya dapat dengan mudah mencari calon partner bisnis 

yang akan di ajak bekerja sama. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali     mengendalikan situasi  

      itu 

5) Saya melupakan janji temu dengan calon partner bisnis saya untuk 

presentasi sehingga semua jadwal kerja saya menjadi kacau dan itu 

merupakan kesalahan saya. 

 mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

 memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

 dari situasi itu  

 

 

 

 

 



6) Rencana kerja saya menjadi kacau balau hari ini yang disebabkan salah satu 

janji dengan calon partner bisnis yang selalu diundur-undur waktunya. 

 Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

7) Saya sudah mencoba menghubungi calon partner bisnis saya namun ia tidak 

merespon dan hal ini pasti akan selalu terjadi. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

8) Omzet saya periode ini tidak tercapai dan saya merasa bahwa tidak ada yang 

dapat saya lakukan lagi karena ini tergantung dari kinerja downline-

downline saya. 

  Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

         itu 

9) Omzet jaringan saya tidak dapat masuk ke stokist dikarenakan kesalahan 

saya yang terlambat beberapa menit tiba di stokist. 

mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

dari situasi itu     

10) Upline saya telah menetapkan target kepada saya namun saya tidak dapat 

mencapainya dan seterusnya saya tidak akan pernah dapat mencapai target 

yang diberikan. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

11) Saya sudah putus asa dalam membantu downline-downline saya yang baru 

bergabung untuk menemukan visi pribadi mereka namun usaha yang 

dikeluarkan untuk mencapai visi tersebut tidak ada sama sekali. 

 mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

 memperbaiki akibat      akibat dari situasi itu 

 dari situasi itu    

12) Dunia saya akan berakhir bila saya tidak membantu downline-downline 

yang baru  bergabung untuk menemukan visi pribadi mereka dalam 

menjalnkan bisnis ini. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

 

 



13) Segala sesuatunya tidak akan pernah membaik bila downline-downline saya 

yang baru bergabung masih belum memiliki visi pribadi yang ingin mereka 

raih dalam menjalankan bisnis ini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

14) Saya akan mengadakan pertemuan jaringan yang akan membahas mengenai 

perkembangan jaringan yang sehat dan saya yakin dalam situasi apapun bila 

membangun jaringan dengan sehat bisnis ini akan menjadi besar. 

Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

15) Keputusan yang saya ambil saat ini dalam membangun jaringan merupakan 

tanggung jawab saya sebagai leader di jaringan saya. 

mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

memperbaiki akibat      akibat dari situasi itu 

dari situasi itu     

16) Bisnis saya akan berakhir karena salah satu downline saya tidak mengelola 

jaringannya secara sehat sehingga saya harus turun tangan. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

17) Jaringan saya hancur total dan tidak akan pernah membaik lagi. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

18) Upline saya mengomentari banyak hal tentang kinerja saya dan saya merasa 

bahwa apa yang dikatakannya adalah benar. 

Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

19) Saya berselisihpaham dengan salah seorang downline saya dan hal tersebut 

dapat menghancurkan seluruh bisnis saya. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

20) Downline dan upline saya tidak dapat diajak bekerjasama dengan baik, hal 

ini membuat bisnis saya benar-benar hancur. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

 



21) Saya merasa tidak dapat menepati janji temu saya dengan seorang calon 

partner bisnis saya hari ini. 

Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

22) Bisnis saya menjadi tidak berjalan dengan baik karena setiap kali mencari 

calon partner bisnis sulit sekali untuk membuat janji temu dengannya. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

23) Pencapaian omzet jaringan periode ini menurun, namun hal ini akan saya 

perbaiki di periode berikutnya. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu   memperbaiki  

 memperbaiki akibat      akibat dari situasi itu 

dari situasi itu     

24) Hidup saya tidak akan berakhir bila periode ini omzet saya menurun drastis. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

25) Sekeras apapun saya bekerja saya tidak dapat mengejar tenggat waktu yang 

amat terbatas untuk mecapai omzet di periode ini dan akan selalu seperti ini 

setiap periodenya. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

26) Salah seorang downline saya yang masih baru dalam bisnis ini masih belum 

mengetahui visi pribadinya dalam menjalankan bisnis ini dan hal ini dapat 

saya atasi dengan menceritakan visi pribadi saya kepadanya. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

27) Kesalahan ada pada downline-downline itu sendiri yang tidak berusaha 

menemukan visi pribadi mereka sehingga bisnis yang mereka jalankan tidak 

berkembang dengan baik.Bisnis saya akan hancur bila banyak dari 

downline-downline saya yang belum memiliki visi pribadi. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

    dari situasi itu 

 

 

     



28) Bisnis saya tidak berjalan sebagaimana mestinya karena downline-downline 

yang baru bergabung belum memiliki visi pribadi mereka dan biasanya akan 

selalu begini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

29) Saya benar-benar bertanggung jawab atas jaringan yang telah saya bangun 

selama ini. 

    mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

    memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

dari situasi itu     

30) Saya tidak pandai dalam mengelola jaringan yang sudah saya bangun 

sehingga jaringan saya tidak mengalami perkembangan apapun. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

31) Saya merasa kesulitan menghubungi downline saya yang baru saja 

bergabung. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

32) Upline saya terlambat datang dalam suatu janji temu dengan saya, dan hal 

itu menguntungkan saya karena masih memiliki waktu untuk presentasi. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

  dari situasi itu     

33) Upline saya selalu keliru menilai diri saya dan menilai kinerja saya secara 

langsung dan hal tersebut mengganggu konsentrasi dan minat saya untuk 

melanjutkan bisnis saya. 

 Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

34) Saya seorang yang tidak mudah untuk akrab dengan upline saya karena 

adanya perasaan segan dalam diri saya sehingga hal ini menyulitkan saya 

untuk berkembang dalam bisnis ini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

35) Walaupun calon partner bisnis saya selalu menghindar dan membatalkan 

janji temu, saya akan tetap menghubunginya. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

     dari situasi itu     



36) Kehidupan saya akan hancur bila semua calon partner bisnis saya tidak 

menepati janji temunya dengan saya. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

37) Calon partner bisnis saya membatalkan janji temunya dengan saya dan 

biasanya selalu begini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

38) Periode ini saya harus berusaha keras untuk memenuhi target omzet jaringan 

dengan melakukan lebih banyak pertemuan dengan downline-downline 

saya. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

39) Omzet yang tidak tercapai di periode ini merupakan kesalahan dari downline 

saya yang tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan kepadanya. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

    dari situasi itu     

40) Saya akan menjadi kacau dalam menjalankan bisnis ini bila periode ini 

banyak target omzet yang tidak tercapai. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

 

41) Omzet jaringan yang tidak masuk periode ini disebabkan adanya kesalahan 

yang dilakukan oleh salah satu downline, namun peristiwa ini tidak boleh 

terjadi lagi di periode berikutnya. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

42) Saya tidak tahu apa yang dapat saya lakukan dan saya rasa saya tidak dapat 

melakukan apa-apa terhadap downline-downline saya yang baru bergabung 

yang belum memiliki visi pribadi yang ingin dicapainya karena mereka 

harus menemukannya sendiri. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

 



43) Kesalahan ada pada downline-downline itu sendiri yang tidak berusaha 

menemukan visi pribadi mereka sehingga bisnis yang mereka jalankan tidak 

berkembang dengan baik. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

   dari situasi itu     

44) Saya menjadi kewalahan dan sulit tidur memikirkan banyak dari downline-

downline saya yang ternyata belum memiliki visi pribadi yang ingin mereka 

capai. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

45) Saya tidak akan pernah menjadi upline yang baik bila saya tidak dapat 

membantu downline-downline saya menemukan visi pribadi mereka yang 

ingin mereka raih dalam menjalankan bisnis ini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

46) Berkembang tidaknya suatu jaringan tergantung masing-masing orang 

dalam mengelolanya dan hal ini diluar jangkauan saya. 

    Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

  di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

47) Saya benar-benar bodoh karena tidak mengajarkan bagaimana membangun 

jaringan yang sehat kepada downline-downline saya, sehingga pada saat 

saya tidak dapat membantu mereka, seluruh perkembangan jaringan tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

     dari situasi itu     

48) Saya janjian dengan crosslining untuk datang bersama dalam suatu 

pertemuan besar namun saya merasa tidak dapat hadir dalam acara tersebut. 

 Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

   di luar kendali      mengendalikan situasi  

       itu 

49) Upline saya tidak terlalu banyak membantu dan hal itu mengacaukan 

seluruh rencana kerja saya. 

 mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

 memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

 dari situasi itu 

 

     



50) Saya hanyalah seorang yang pemalu dalam hal bergaul dengan crosslining 

lainnya yang merupakan suatu teamwork dalam bisnis ini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

51) Saya tidak dapat melakukan presentasi kepada calon partner bisnis karena 

saya merasa saya kurang pandai berbicara. 

    Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

  di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

52) Calon partner bisnis saya membatalkan janjinya, maka saya meminta waktu 

yang lain untuk bertemu dengannya walaupun mungkin akan lebih sulit. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

     dari situasi itu     

53) Semua akan berjalan sesuai dengan rencana kerja walaupun calon partner 

bisnis saya membatalkan janji temunya dengan saya.  

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

54) Calon partner bisnis saya selalu membatalkan janji temunya dan hal itu 

tidak akan pernah terjadi lagi. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

55) Saya melakukan banyak persentasi periode ini agar saya dapat mencapai 

omzet dan mencapai goal yang saya inginkan. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu  

56) Saya telah merusak seluruh bisnis saya dengan melakukan kesalahan dalam 

pencapaian omzet di periode ini. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

57) Orang tua saya benar saya tidak akan berhasil dalam bisnis ini karena selalu 

gagal mencapai target omzet. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

 

 



58) Tidak ada yang dapat downline-downline saya lakukan bila mereka tidak 

memiliki visi pribadi dalam menjalankan bisnis ini. 

  Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

59) Downline-downline saya yang baru bergabung belum memiliki visi pribadi 

mereka hingga saat ini, dan hal ini merupakan kesalahan saya seluruhnya 

karena tidak membantu mereka. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki     

memperbaiki akibat      akibat dari situasi itu 

    dari situasi itu  

60) Berkembang tidaknya suatu jaringan tergantung masing-masing orang 

dalam mengelolanya dan hal ini diluar jangkauan saya. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

61) Saya tidak tahu menahu soal jaringan yang tidak sehat dalam jaringan saya 

yang merupakan jaringan dari salah satu downline saya. 

  mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

    dari situasi itu   

62) Saya menepati setiap janji pertemuan dengan upline saya  karena dengan 

begitu saya merasa semakin yakin dalam menjalankan bisnis ini. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

63) Hubungan saya dengan salah satu downline saya menjadi buruk dan saya 

tahu apa yang harus saya lakukan. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

   dari situasi itu     

64) Saya membantu menyelesaikan masalah downline saya dan hal tersebut 

tidak mengganggu saya dalam menjalankan bisnis ini. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

65) Upline saya memberitahukan saya bahwa saya memiliki potensi dalam 

bisnis ini dan saya sadari bahwa ia benar. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

 



66) Calon partner bisnis saya melupakan janjinya dan itu merupakan kesalahan 

saya yang tidak dapat membuat janji dengan benar. 

 mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

 memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

    dari situasi itu   

67) Bisnis saya berjalan sebagaimana mestinya walaupun terkadang calon 

partner bisnis saya tidak menepati janjinya untuk bertemu. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

68) Saya harus selalu berhati-hati untuk tidak lagi menunda untuk menghubungi 

calon partner bisnis saya. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

69) Saya merasa bahwa saya tidak dapat mencapai omzet tempat pada waktu 

yang telah dtargetkan, dan tidak ada yang dapat saya lakukan bila waktunya 

sudah sangat mendesak. 

  Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

70) Tidak tercapainya omzet jaringan di periode ini masih bisa diperbaiki lagi di 

periode berikutnya. 

  mengabaikan untuk  1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

 memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

dari situasi itu   

71) Upline saya akan meninggalkan saya bila saya tidak mencapai target omzet 

yang diharapkannya dan hal tersebut tidak akan menghancurkan bisnis saya. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

72) Bisnis ini tidak akan hancur hanya karena target omzet yang tidak tercapai 

di periode ini, saya dapat memperbaikinya di periode berikutnya. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

73) Tidak ada gunanya downline-downline saya presentasi siang dan malam 

namun tidak ada visi pribadi dalam menjalankannya. 

  Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 



74) Saya kurang membantu downline-downline saya yang baru bergabung agar 

mereka memiliki visi pribadi dalam menjalankan bisnis ini namun hal ini 

akan saya perbaiki dengan meninjau satu persatu downline-downline saya. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

  memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

dari situasi itu   

75) Saya tidak menjadi gelisah saat mengetahui bahwa downline-downline saya 

masih belum memiliki visi pribadi yang ingin mereka raih dalam 

menjalankan bisnis ini. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

76) Bisnis saya tidak berjalan sebagaimna mestinya hal ini dikarenakan banyak 

dari downline saya yang belum menjalankan dengan baik karena belum 

memiliki visi pribadi yang ingin mereka raih dan saya kurang berusaha 

untuk menjelaskan kepada mereka tentang pentingnya memiliki sebuah visi 

dalam menjalankan bisnis ini. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

77) Saya harus mencari cara lain untuk mengembangkan jaringan yang lebih 

sehat dibandingkan dengan jaringan yang ada saat ini. 

   Situasi itu berada 1 2 3 4 mampu 

 di luar kendali      mengendalikan situasi  

      itu 

78) Bukan saya yang menyebabkan adanya jaringan yang tidak sehat dari salah 

satu downline saya, itu merupakan kesalahan dari downline saya tersebut. 

   mengabaikan untuk 1 2 3 4 Perlu memperbaiki  

   memperbaiki akibat  akibat dari situasi itu 

     dari situasi itu   

79) Saya akan tetap melanjutkan bisnis saya walaupun jaringan yang ada saat ini 

tidak berkembang dengan baik, karena hal ini dapat saya perbaiki dengan 

membangun jaringan yang baru dan sehat. 

Akibat dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat dari situasi itu 

mempengaruhi semua     terbatas pada situasi 

emosi dan pikiran dalam     ini         

mengambil tindakan 

80) Saya akan membantu downline-downline saya dalam membangun jaringan 

meskipun sulit karena pasti aka nada jalan keluar dari setiap kesulitan 

tersebut. 

Akibat  dari situasi itu  1 2 3 4 Akibat  dari situasi itu 

akan berlarut-larut      akan cepat berlalu 

 


