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KUESIONER PENELITIAN  

 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “PENGARUH 

COMMUNICATION APPREHENSION DAN AMBIGUITY TOLERANCE 

TERHADAP GAYA BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI DI 

SEMARANG”, maka saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdra./i. untuk mengisi 

kuesioner berikut ini. Atas kesediaannya saya mengucapkan banyak terima kasih. 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

 

1. Nama   : 

2. Jenis Kelamin  : L/P 

3. Umur   :........................... tahun 

4. Universitas   : 

 a. Unika Soegijapranata 

 b. Universitas Islam Sultan Agung 

 c. Universitas Dian Nuswantoro 

 d. Universitas 17 Agustus 1945 

 e. Universitas Stikubank 

 f. Universitas Semarang (USM) 

 g. Universitas Diponegoro 

 i. Universitas Negeri Semarang 

5. Pekerjaan: 

a. Bekerja 

b. Tidak bekerja 

6. Asal Kota   : ............................................  

7. Latar Belakang : 

            a.  IPA 

            b.  IPS 

c. Lainnya 

8. IPK:................. 
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PETUNJUK PENGISIAN: 

Mohon memberikan tanda (V) pada jawaban pilihan Anda masing-masing: 

Keterangan: 

SS  = Sangat Setuju 

S  = Setuju 

N  = Netral 

TS  =  Tidak Setuju 

STS  = Sangat Tidak Setuju 

 

COMMUNICATION APPREHENSION: 

No Pertanyaan STS TS N  S SS 

1 Saya suka berpartisipasi dalam 

diskusi kelompok 

     

2 Umumnya, saya merasa nyaman saat 

berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

     

3 Saya tidak merasa tegang dan gugup 

saat berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

     

4 Saya suka terlibat dalam diskusi 

kelompok 

     

5 Berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok dengan orang baru tidak 

membuat saya tegang dan gugup 

     

6 Saya tenang dan santai saat 

berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok 

     

7 Saya tidak gugup saat harus ikut 

dalam wawancara 

     

8 Biasanya saya tenang dan santai saat 

berpartisipasi dalam wawancara 

     

9 Saya sangat tenang dan santai saat 

saya diminta untuk mengungkapkan 

pendapat pada sebuah wawancara 

     

10 Saya tidak takut untuk 

mengekspresikan diri saya saat 

wawancara 

     

11  Berbicara di wawancara biasanya 

membuat saya tetap nyaman 

     

12 Saya sangat santai saat menjawab      
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pertanyaan dalam sebuah wawancara 

13 Saat berpartisipasi dalam percakapan 

dengan kenalan baru, saya merasa 

tidak gugup 

     

14 Saya tidak takut menyumbangkan 

gagasan saya selama percakapan 

     

15 Biasanya saya tidak  tegang dan 

gugup dalam percakapan 

     

16 Biasanya saya sangat  tenang dan 

santai dalam percakapan 

     

17 Sambil bercakap-cakap dengan 

kenalan baru, saya merasa rileks 

     

18 Saya tidak takut untuk 

mengungkapkan pendapat saya 

selama percakapan 

     

19 Saya tidak takut memberi presentasi      

20 Saya merasa tidak tegang dan gugup 

saat memberikan presentasi 

     

21 Saya merasa rileks saat memberikan 

presentasi 

     

22 Pikiran saya menjadi bingung dan 

campur aduk saat memberikan 

presentasi 

     

23 Saya menghadapi prospek untuk 

memberikan presentasi dengan 

percaya diri 

     

24 Saat memberikan presentasi saya 

menjadi sangat gugup, saya lupa 

fakta yang benar-benar saya ketahui 
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GAYA BELAJAR: (LEARNING STYLE) 

No Pertanyaan SS S N TS STS 

 Competitive       

1 Saya belajar dengan baik  dan bersaing 

dengan teman untuk mendapat 

perhatian dosen. 

     

2 Saya perlu berkompetisi dengan teman 

untuk mendapatkan nilai maksimal. 

     

3 Selama diskusi kelas, saya harus 

bersaing dengan teman untuk 

mendapatkan ide saya 

     

4 Saya harus menjadi agresif untuk 

melakukan yang terbaik di kampus 

     

5 Saya ingin mendapatkan jawaban atas 

masalah atau pertanyaan sebelum 

orang lain mendapatkannya 

     

6 Untuk menjadi yang terbaik di kelas, 

saya perlu mengungguli teman lainnya 

     

7 Saya tidak membuang peluang  untuk 

mendapat nilai bagus saat  

membagikan catatan dan ide   

     

8 Untuk menonjol di kelas saya, saya 

mencoba melakukan tugas dengan 

lebih baik daripada teman saya 

     

9 Saya ingin tahu seberapa baik teman 

saya yang lain mengerjakan ujian dan 

tugas  

     

10 Saya bertanya kepada teman di kelas 

tentang nilai yang mereka dapatkan 

pada tes dan tugas 

     

 Collaborative      

11 Bekerja dengan teman pada proyek 

kelas adalah sesuatu yang saya nikmati 

     

12 Saya senang mendiskusikan gagasan 

saya tentang pembelajaran di kelas 

dengan teman 

     

13 Saya senang mendengar apa yang 

dipikirkan teman tentang problem 

yang ada di kelas 

     

14 Saya dapat belajar lebih banyak 

dengan saling berbagi ide satu sama 

lain 

     

15 Saya suka belajar untuk tes dengan 

teman saya 

     

16 Gagasan dari teman membantu saya      
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memahami materi pelajaran 

17 Bagian penting dalam mengikuti 

pelajaran adalah belajar bergaul 

dengan orang lain. 

     

18 Belajar harus menjadi upaya kerja 

sama antara mahasiswa dan fakultas 

     

19 Saya membiarkan teman saya 

meminjam catatan saya saat mereka 

memintanya 

     

20 Berpartisipasi dalam kegiatan 

kelompok kecil di kelas adalah sesuatu 

yang saya nikmati 

     

 Avoidant      

21 Saya sering melamun di kelas      

22 Kegiatan kelas umumnya 

membosankan. 

     

23 Saya sangat jarang bersemangat 

dengan materi pelajaran yang 

diberikan. 

     

24 Saya umumnya merasa harus 

menghadiri kelas daripada suka 

menghadiri acara. 

     

25 Saya sulit memperhatikan selama sesi 

kelas berlangsung 

     

26 Saya telah berhenti mencoba belajar 

sesuatu saat pergi ke kelas 

     

27 Di sebagian besar mata kuliah saya, 

saya belajar cukup keras untuk bisa 

melewatinya 

     

28 Saya biasa belajar dengan terburu-

buru sebelum ujian 

     

29 Saya ingin dosen mengabaikan saya di 

kelas 

     

30 Di kelas, saya cenderung berbicara 

atau bercanda dengan orang-orang 

yang duduk di samping saya 

     

 Participant      

31 Saya biasanya sangat ingin belajar 

tentang bidang konten yang tercakup 

dalam kelas 

     

32 Menurut saya, sesi kelas biasanya 

sangat berharga. 

     

33 Saya mendapatkan lebih banyak ilmu 

dari mengikuti kelas daripada tinggal 

di rumah 

     



71 

 

34 Setiap orang memiliki tanggung jawab 

untuk mendapatkan sebanyak mungkin 

pembelajaran 

     

35 Meurut saya, kegiatan kelas umumnya 

menarik 

     

36 Saya mencoba untuk berpartisipasi 

sebanyak mungkin dalam semua aspek 

pembelajaran 

     

37 Saya menyelesaikan tugas  tanpa 

berpikir apakah itu menarik atau tidak 

     

38 Saya menyelesaikan tugas segera 

setelah tugas itu diberikan 

     

39 Saya menyelesaikan tugas membaca 

yang dibutuhkan dan juga yang 

bersifat opsional 

     

40 Di kelas saya, saya sering duduk di 

depan ruangan 

     

 Dependent      

41 Menurut saya, fakta yang disajikan 

dalam buku teks dan ceramah biasanya 

benar 

     

42 Dosen adalah pengambil keputusan 

terbaik dari apa yang penting bagi 

saya untuk belajar dalam 

pembelajaran. 

     

43 Dosen harus menyatakan dengan tepat 

apa yang mereka harapkan dari saya 

     

44 Saya mencoba melakukan tugas persis 

seperti yang dosen katakan harus 

selesai 

     

45 Dosen saya membiarkan saya 

melakukan apa pun yang saya 

inginkan 

     

46 Menurut saya,  perlu adanya 

pengawasan secara ketat oleh para 

dosen  di semua  mata kuliah 

     

47 Catatan saya berisi hampir semua yang 

dikatakan dosen di kelas 

     

48 Saya lebih suka sesi kelas yang sangat 

terorganisir 

     

49 Dosen harus memberi tahu  murid-

murid tentang materi apa yang akan 

dibahas dalam  ujian 

     

50 Menurut saya, dosen yang 

menguraikan atau mencatat di papan 
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tulis sangat membantu 

 Independent      

51 Saya yakin dengan kemampuan saya 

untuk mempelajari materi pelajaran 

penting 

     

52 Gagasan saya tentang konten sering 

kali sama baiknya dengan yang ada 

dalam buku teks 

     

53 Saya mempelajari apa yang penting 

bagi saya dan tidak selalu apa yang 

dikatakan  dosen  itu penting 

     

54 Sebagian besar dari apa yang saya 

tahu, saya pelajari sendiri 

     

55 Saya dapat menentukan sendiri isi 

masalah penting dalam pembelajaran 

     

56 Saya suka mengembangkan gagasan 

saya sendiri tentang isi pembelajaran 

     

57 Saya punya ide sendiri tentang 

bagaimana kelas harus dijalankan 

     

58 Jika saya menyukai sebuah topik, 

biasanya saya tahu lebih banyak 

tentang hal itu sendiri. 

     

59 Saya lebih suka mengerjakan proyek 

terkait kelas (misalnya belajar untuk 

ujian, makalah) sendiri 

     

60 Ketika saya tidak mengerti sesuatu, 

saya mencoba memikirkannya sendiri 

sebelum mencari bantuan. 

     

 

 

 

 

 

AMBIGUITY TOLERANCE: 

No Pertanyaan STS TS N  S SS 

1 Saya tidak mentolerir situasi yang 

ambigu dengan baik 

     

2 Saya lebih suka menghindari 

pemecahan masalah yang harus 

dilihat dari beberapa sudut pandang 

yang berbeda 

     

3 Saya mencoba menghindari situasi 

yang ambigu 

     

4 Saya lebih suka situasi yang akrab 

daripada situasi baru 
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5 Menurut saya, masalah yang tidak 

bisa dianggap hanya dari satu sudut 

pandang sedikit mengancam 

     

6 Saya menghindari situasi yang 

terlalu rumit agar saya mudah 

mengerti 

     

7 Saya toleran terhadap situasi yang 

ambigu 

     

8 Saya menikmati mengatasi masalah 

yang cukup kompleks untuk menjadi 

ambigu 

     

9 Saya mencoba untuk menghindari 

masalah yang tampaknya tidak hanya 

memiliki satu solusi "terbaik" 

     

10 Saya umumnya lebih suka hal baru 

daripada keakraban 

     

11 Saya tidak menyukai situasi yang 

ambigu 

     

12 Saya merasa sulit untuk membuat 

pilihan ketika hasilnya tidak pasti 

     

13 Saya lebih memilih situasi di mana 

ada beberapa ambiguitas 

     

 

 

 


