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Lampiran 1

KUISIONER

Responden yang terhormat,

Saya memohon kesediannya untuk meluangkan waktu guna mengisi

kuisioner ini. Kuisioner ini semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah dan

tidak untuk dipublikasikan. Karenanya saya mengharapkan kesediaan anda untuk

menjawab dengan jujur dan sungguh-sungguh. Seperti layaknya penelitian ilmiah,

maka saya menjamin kerahasiaan identitas anda. Kesediaan anda mengisi

kuisioner ini adalah bantuan yang tidak ternilai bagi saya. Akhir kata, saya

ucapkan terima kasih atas waktu yang anda luangkan.

Peneliti: Eka Setiawati

DATA RESPONDEN

Nama : ……………..(boleh tidak di isi)

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan

Angkatan/Semester : ……../………

Total SKS : ……………...

IPK anda saat ini : ……………..

BAGIAN I

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda (√) pada kolom di masing-masing pernyataan di bawah ini yang

menurut anda sesuai dengan yang anda rasakan.

Keterangan pengisian kuisioner:  STS  : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

RR :  Ragu-Ragu

S :  Sesuai

SS :  Sangat Sesuai
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DAFTAR PERNYATAAN

PERILAKU BELAJAR

A. Kebiasaan Mengikuti Pelajaran

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya berusaha memusatkan perhatian pada materi

yang sedang diajarkan
2. Saya tidak mudah mengantuk pada saat kuliah

berlangsung
3. Saya tidak suka menunda tugas yang diberikan

dosen
4. Jika di kelas diadakan diskusi, saya memilih aktif

Sumber: Suryaningsum, 2008

B. Kebiasaan Membaca Buku

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya melakukan persiapan bahan kuliah sebelum

kuliah dimulai
2. Saya membaca buku selain buku akuntansi
3. Saya berusaha memahami bacaan setiap buku
4. Saya memberi tanda bagian penting pada setiap

buku yang saya baca
Sumber: Suryaningsum, 2008

C. Kunjungan ke Perpustakaan

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya senang membaca buku di perpustakaan
2. Saya memanfaatkan waktu luang dengan

membaca buku di perpustakaan
3. Saya pergi ke perpustakaan secara teratur
4. Saya meminjam buku setiap berkunjung ke

Perpustakaan
5. Bila ada tugas, saya pergi ke perpustakaan

Sumber: Suryaningsum, 2008

D. Kebiasaan Menghadapi Ujian

No Pernyataan STS TS RR S SS

1. Saya belajar dengan teratur, baik dan disiplin
2. Saya merasa gugup dan bingung sebelum ujian
3. Saya banyak belajar sebelum ujian
4. Saya berusaha untuk tidak bertanya pada teman

saat ujian berlangsung
Sumber: Suryaningsum, 2008
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KECERDASAN EMOSIONAL

A. Pengenalan Diri

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya sering meragukan kemampuan saya

2. Saya sering merasa tidak mampu melakukan
sesuatu

3. Saya sering merasa khawatir dengan masa depan
saya

Sumber: Suryaningsum, 2008

B. Pengendalian Diri

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya memikirkan apa yang saya inginkan

sebelum bertindak
2. Saya tetap tenang bahkan dalam situasi yang

membuat orang lain marah
3. Saya kurang sabar bila menghadapi orang lain
4. Demi sasaran lain yang lebih besar, saya dapat

menunda pemuasan sesaat saya, misalnya
mengobrol, nonton tv, jalan-jalan, dsb

5. Saya sering merasa cepat bosan dan jenuh dalam
melakukan pekerjaan

Sumber: Suryaningsum, 2008

C. Motivasi Diri

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya suka mencoba hal-hal baru
2. Saya senang menghadapi tantangan untuk

memecahkan masalah
3. Saya sering melakukan intropeksi untuk

menemukan kembali hal-hal yang penting dalam
hidup saya

4. Saya tertarik pada pekerjaan yang menuntut saya
memberi gagasan baru

5. Saya mudah menyerah pada saat menjalankan
tugas yang sulit

6. Saya lebih banyak dipengaruhi perasaan takut
gagal dari pada harapan hidup untuk sukses

7. Saya merasa tidak tahu apa yang menjadi tujuan
hidup saya

Sumber: Suryaningsum, 2008
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D. Empati

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya dapat membuat orang lain yang tidak saya

kenal bercerita tentang diri mereka
2. Saya mempunyai banyak teman dekat dengan

latar belakang berbeda
3. Saya biasanya dapat mengetahui bagaimana

perasaan orang lain terhadap saya
4. Saya bisa menempatkan diri pada posisi orang

lain
5. Ketika teman-teman saya memiliki masalah,

mereka meminta nasihat kepada saya
6. Saya merasa canggung ketika berbicara dengan

orang yang tidak saya kenal
7. Saya sulit memahami sudut pandang orang lain
Sumber: Suryaningsum, 2008

E. Kemampuan Sosial

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya dapat menerima kritik dengan pikiran

terbuka dan menerimanya bila hal itu dapat
dibenarkan

2. Pada waktu berbicara dalam suatu diskusi, saya
sering salah tingkah karena banyak orang lain
yang memperhatikan

3. Saya merasa sulit mengembangkan topik
pembicaraan dengan orang lain

4. Saya mempunyai cara agar ide-ide saya dapat
diterima orang lain

5. Saya mampu mengorganisasi kelompok dan
memotivasi kelompok

6. Saya merasa tertekan dan tidak banyak bicara
ketika berada diantara orang banyak

Sumber: Suryaningsum, 2008

MINAT BELAJAR

No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya merasa kesulitan dalam mempelajari mata

kuliah akuntansi
2. Saya selalu memperhatikan dosen yang sedang

menerangkan mata kuliah akuntansi
3. Saya merasa senang jika dosen mata kuliah

akuntansi selalu memberikan tugas seusai
memberikan materi di kelas
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4. Saya selalu mempelajari kembali mata kuliah
akuntansi (baik di kampus maupun di rumah)
setelah penyampaian materi

5. Saya selalu mencatat semua materi penting mata
kuliah yang diberikan oleh dosen dengan baik

6. Saya selalu menyediakan jadwal khusus untuk
mempelajari mata kuliah akuntansi

7. Saya merasa senang ketika mata kuliah akuntansi
mulai diajarkan di kelas

8. Saya selalu mempelajari terlebih dahulu di rumah
sebelum materi mata kuliah akuntansi diberikan
di kampus

Sumber: Maya Nuraini, 2006

BAGIAN II

PETUNJUK PENGISIAN

Isilah semua nomor dalam angket dengan memberi tanda (√) pada pertanyaan di

bawah ini sesuai dengan nilai yang anda peroleh pada setiap mata kuliah berikut ini:

PEMAHAMAN AKUNTANSI

No. Mata Kuliah
Nilai

A AB B BC C D E
1 Pengantar Akuntansi 1
2 Pengantar Akuntansi 2
3 Akuntansi Keuangan Menengah 1
4 Akuntansi Keuangan Menengah 2
5 Akuntansi Keuangan Lanjutan 1
6 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2
7 Auditing 1
8 Auditing 2
9 Teori Akuntansi
Sumber: Trisnawati dan Suryaningsum, 2003


