
KUESIONER 

 

 Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang “ Anteseden 
dan Konsekuen Computer Anxiety”. Oleh karena itu, peneliti memohon dengan hormat 
kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipasi 
Anda, peneliti mengucapkan terimakasih. 

IDENTITAS RESPONDEN 

NAMA  : 

NIM   : 

JENIS KELAMIN : 

IPK   : 

 

DAFTAR KUESIONER 

Mohon untuk memberikan tanda (V) pada setiap pernyataan yang Anda pilih. 

Keterangan: 

STS = Sangat Tidak Setuju 

TS   = Tidak Setuju 

S     = Setuju 

SS   = Sangat Setuju 

A. Kuesioner Tipe Kepribadian Eysenck (Ektrovert dan Introvert) 
Ekstrovert 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Saya  tertarik melakukan banyak 

aktivitas dalam waktu bersamaan. 
    

2. Saya tertarik pada hal-hal yang 
berbahaya. 

    

3. Saya tertawa lebih keras dibandingkan 
orang lain yang berada di sekitar saya. 

    

4. Saya cepat berubah pikiran.     
5. Saya lebih suka beraktivitas dari pada 

harus berdiam diri. 
    

6. Saya mampu bergaul di lingkungan 
yang belum saya kenal sebelumnya. 

    

7. Jika ada teman yang mengajak saya 
bermain saya akan langsung ikut 
walaupun saya memiliki banyak tugas 
yang harus saya kerjakan. 

    



8. Bila saya tidak suka dengan sesuatu hal 
maka saya akan berterus terang. 

    

9. Saya akan melakukan apapun yang 
terlintas di pikiran saat itu juga. 

    

10. Saya suka mengikuti kegiatan-kegiatan 
kampus maupun di luar kampus. 

    

11. Saya berani membuat keputusan baru 
walaupun mengandung resiko. 

    

12. Saya biasa melakukan sesuatu tanpa 
rencana. 

    

13. Mudah bagi saya untuk 
mengekspresikan rasa tidak suka saya 
kepada teman. 

    

14. Jika teman saya meminta saya untuk 
menyimpan rahasia, terkadang saya 
memberitahukan rahasia itu pada orang 
lain. 

    

 
Introvert 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Saya perlu banyak berpikir untuk 

memutuskan sesuatu. 
    

2. Jika bekerja saya selalu datang tepat 
waktu. 

    

3. Saya senang melakukan kegiatan yang 
tidak berbahaya. 

    

4. Saya senang melakukan pekerjaan yang 
tidak melibatkan orang lain. 

    

5. Saya perlu menyendiri untuk berpikir     
6. Saya pandai menyimpan rahasia     
7. Saya tidak ingin orang lain tahu apabila 

saya sedang mempunyai masalah. 
    

8. Saya tidak suka kegiatan yang penuh 
tantangan. 

    

9. Saya lebih suka menyendiri daripada 
harus beramah tamah. 

    

10. Saya datang tepat waktu ketika 
mengadakan janji bertemu. 

    

11. Jika saya menghadapi masalah, saya 
suka memendam masalah itu sendiri. 

    

12. Saya sulit mengambil keputusan tanpa 
pemikiran yang matang. 

    

13. Saya akan menghindari resiko dalam 
melakukan suatu pekerjaan. 

    

14. Saya takut utuk memasuki suatu 
lingkungan yang baru. 

    

 

 



B. Kuesioner Computer Anxiety 
NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Saya merasa sangat gelisah (takut) 

dalam menggunakan komputer. 
    

2. Saya ragu-ragu menggunakan komputer 
karena saya khawatir/takut membuat 
kesalahan yang saya tidak dapat 
membetulkannya (mengoreksinya). 

    

3. Saya takut bahwa dengan menekan 
tombol yang salah, saya dapat 
menyebabkan komputer merusak 
sejumlah data/informasi. 

    

4. Saya takut bila saya mulai 
menggunakan komputer, saya akan 
tergantung padanya dan akan 
kehilangan beberapa kemampuan 
berpikir saya. 

    

5. Saya  meragukan kemampuan saya 
dalam mempelajari bahasa 
pemrograman komputer. 

    

6. Saya merasa bahwa saya akan dapat 
mengikuti kemajuan yang terjadi di 
bidang komputer. 

    

7. Tantangan belajar mengenai komputer 
sungguh menyenangkan. 

    

8. Saya merasa bahwa komputer adalah 
alat kebutuhan dalam lingkungan 
pendidikan dan kerja. 

    

9. Setiap orang bisa belajar menggunakan 
komputer jika mereka sabar dan 
termotivasi. 

    

 
C. Kuesioner Keahlian Menggunakan Komputer  

NO PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Saya merasa percaya diri menggunakan 

PC (personal computer). 
    

2. Saya merasa yakin dapat memasukkan 
dan menyimpan data ke dalam sebuah 
file. 

    

3. Saya merasa yakin menggunakan printer 
untuk membuat hardcopy dari hasil kerja 
saya. 

    

4. Saya merasa percaya diri belajar 
menggunakan berbagai program atau 
software. 

    

5. Saya merasa percaya diri keluar dari 
sebuah program atau software. 

    

6. Saya merasa percaya diri menggunakan 
komputer untuk menganalisis sejumlah 

    



data. 
7. Saya merasa percaya diri menjelaskan 

kegunaan dari hardware komputer 
(keyboard, monitor, disk drive, 
prosessor). 

    

8. Saya merasa percaya diri memahami tiga 
langkah dari pengolahan data (input, 
processing, output). 

    

 

D. Kuesioner Tipe Kepribadian Friedman (tipe A-B) 

Petunjuk 

Ingat-ingatlah perilaku yang sering Anda lakukan setiap hari. Lalu lihatlah 
pernyataannya, dan perhatikan apakah cocok dengan Anda. Beri jawaban "YA" jika 
merasa cocok menggambarkan diri Anda dan jawaban "TIDAK" jika merasa kurang 
tepat dengan diri Anda dengan memberikan tanda (V) pada jawaban yang Anda pilih. 

NO PERTANYAAN YA TIDAK
1. Apakah Anda menghentikan kalimat orang lain sebelum 

mereka menyatakan berhenti?  
  

2. Apakah Anda bergerak atau berjalan atau makan dengan 
cepat? 

  

3.  Apakah Anda lebih menyukai ringkasannya ketimbang 
membaca bukunya?  

  

4. Apakah Anda menjadi tidak sabar dan marah dalam lalu lintas 
yang macet?  

  

5. Apakah Anda secara umum merasa kurang sabaran?   
6. Apakah Anda cenderung kurang mempercayai orang lain?   
7. Apakah Anda berusaha melakukan dua atau lebih hal pada saat 

yang bersamaan? 
  

8. Apakah Anda merasa bersalah jika bersantai atau berlibur?   
9. Apakah Anda menilai kualitas kerja Anda berdasarkan bayaran 

yang diperoleh, jumlah pegawai yang dimiliki atau peringkat 
sebagai ukuran? 

  

10. Apakah Anda menjadwalkan semakin banyak kegiatan untuk 
waktu yang semakin sempit? 

  

11. Apakah Anda berpikir tentang hal lain ketika sedang berbicara 
dengan seseorang? 

  

12. Apakah Anda menunjukkan bahasa tubuh yang gugup seperti 
menggeremetukkan gigi, meremas-remas telapak tangan, dan 
lainnya? 

  

13. Apakah Anda mengira Andalah yang lebih banyak memiliki 
tanggung jawab?  

  

14. Apakah Anda sangat mementingkan kata-kata dalam 
percakapan?  

  

15. Apakah Anda sedikit terbakar ketika pelayanan yang 
didapatkan kurang standar? 
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