
K U E S I O N E R

PENGARUH KECERDASAN EMOSIONAL MAHASISWA YANG

BERASAL DARI JURUSAN IPA DAN IPS TERHADAP

TINGKAT PEMAHAMAN AKUNTANSI

(Studi empiris pada mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2007

Di Unika Soegijapranata Semarang)

Responden yang terhormat,

Saya memohon kesediaan Anda untuk meluangkan waktu sejenak guna

mengisi angket ini. Kami berharap Anda menjawab dengan leluasa, sesuai dengan

apa yang Anda rasakan, lakukan dan alami, bukan apa yang seharusnya / yang

ideal. Anda diharapkan menjawab dengan jujur dan terbuka, sebab tidak ada

jawaban yang benar atau salah. Kesediaan Anda mnegisi angket ini adalah

bantuan yang tak ternilai bagi saya. Akhirnya, saya sampaikan terimakasih atas

kerjasamanya.

Hormat saya,

Yessano RiezaLesmana



BAGIAN I :
DATA RESPONDEN

Nama (boleh tidak disi)

Umur tahun

Jenis Kelamin Laki-laki / perempuan

PENDIDIKAN RESPONDEN

Anda kuliah di Universitas/Jurusan

Angkatan tahun

NIM

Berasal dari jurusan ( I P A / I P S )

Berapa total sks yang anda kumpulkan saat ini
SKS

Berapa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Anda saat ini

BAGIAN II :
PERTANYAAN

Petunjuk pengisian:

1. Isilah semua nomor dalam angket ini dan jangan ada yang terlewatkan

2. Berilah tanda () pada salah satu jawaban yang dimaksud yang sesuai dengan

kondisi Anda saat ini

3. Pilihan:

a. untuk jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi nilai = 1

b. untuk jawaban tidak setuju (TS) diberi nilai = 2

c. untuk jawaban ragu-ragu (RR) diberi nilai = 3

d. untuk jawaban setuju (S) diberi nilai = 4

e. untuk jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai = 5



PENGENALAN DIRI
No Pernyataan STS TS RR S SS
1. Saya menyukai diri saya apa adanya
2. Saya tahu betul kekuatan diri saya

3.
Saya sering merasa khawatir tanpa
alasan tertentu

4.
Saya mudah marah tanpa alasan yang
jelas

5.
Saya sering meragukan kemampuan
saya

6.
Saya sering tidak mampu melakukan
sesuatu

7.
Saya merasa khawatir terhadap masa
depan saya

8.
Saya berani tampil beda diantara
teman-teman saya

9.
Saya mempunyai kemampuan untuk
mendapatkan apa yang saya inginkan

10.
Saya akan menyelesaikan pekerjaan
apa yang menjadi tanggung jawab saya,
meskipun saya tidak menyukai

PENGENDALIAN DIRI
No Pernyataan STS TS RR S SS

11.
Saya kurang sabar bila menghadapi
orang lain

12.
Saya sulit pulih dengan cepat sesudah
merasa kecewa

13.
Saya memikirkan apa yang saya
inginkan sebelum bertindak

14.
Saya tetap tenang, bahkan situasi yang
membuat orang lain marah

15. Saya dapat mengendalikan hidup saya

16.
Saya lebih cepat tenang daripada orang
lain

17.
Saya sering merasa cepat bosan dan
jenuh dalam melakukan sesuatu

18.
Persaingan yang ketat mengurangi
semangat saya

19.

Demi sasaran lain yang lebih besar,
saya dapat menunda pemuasan
kesenangan sesaat saya, misalnya
mengobrol, menonton TV, main game,
jalan-jalan, dll



20.
Saya segera menyelesaikan pekerjaan
yang sudah saya rencanakan dengan
tidak mengulur-ulur waktu

MOTIVASI
No Pernyataan STS TS RR S SS

21.
Rasanya saya tidak tahu apa yang
menjadi tujuan hidup saya

22. Saya suka mencoba-coba hal baru

23.
Saya malas mencoba lagi jika pernah
gagal dalam pekerjaan yang sama

24.
Saya berperan serta dalam berbagai
informasi dan gagasan

25.
Saya senang menghadapi tantangan
untuk memecahkan masalah

26.
Bila saya menemui hambatan dalam
mencapai sesuatu tujuan, saya akan
beralih pada tujuan yang lain

27.
Saya mudah menyerah pada saat
menjalankan tugas yang sulit

28.
Saya lebih banyak dipengaruhi oleh
perasaan takut gagal daripada harapan
untuk sukses

29.
Saya tertarik pada pekerjaan yang
menuntut saya memberikan gagasan
baru

30.
Saya sering melakukan instropeksi
untuk menemukan kembali hal-hal
yang penting dalam hidup saya

EMPATI
No Pernyataan STS TS RR S SS

31.
Saya mempunyai banyak teman dekat
dengan latar belakang yang beragam

32.
Saya biasanya dapat mengetahui
bagaimana perasaan orang lain terhadap
saya

33.
Saya merasa bahwa teman saya akan
menjatuhkan saya

34.
Sulit bagi saya memahami sudut
pandang orang lain

35.
Saya merasa canggung ketika berbicara
dengan orang yang tidak saya kenal



36.
Saya dapat membuat orang lain yang
tidak saya kenal bercerita tentang diri
mereka

37.
Dalam suatu pertemuan, apa yang saya
sampaikan biasanya menarik perhatian
orang lain

38.
Saya dapat melihat rasa sakit pada
orang lain, meskipun mereka tidak
membicarakannnya

39.
Ketika teman-teman saya memiliki
masalah, mereka meminta nasehat
kepada saya

40.
Saya bisa menempatkan diri pada posisi
orang lain

NILAI MATA KULIAH Berilah tanda ()

No Mata Kuliah
Nilai

A AB B BC C CD 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

Terimakasih atas waktunya,selamat beraktivitas kembali...
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