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KUESIONER 

 

Universitas : 

Nama   : 

Jenis Kelamin : 

Usia  : 

NIM  : 

Angkatan : 

IPK      : 

 

Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut ini. 

Pilihlah satu dari 4 (empat) alternatif pernyataan berikut yang menurut Anda sesuai 

dengan diri Anda. Ada 4 (empat) alternatif jawaban yang diberikan : 

STS : Sangat Tidak Sesuai 

TS   : Tidak Sesuai 

S     : Sesuai 

SS   : Sangat Sesuai 

Jawaban yang diberikan hendaknya sesuai dengan pikiran, pendapat, perasaan, dan 

keadaan Anda tanpa pengaruh dari orang lain. Untuk itu, Anda diminta untuk 

mengisi dengan sejujur-jujurnya. Karena kuesioner ini bukanlah suatu tes, jadi tidak 

ada jawaban yang benar dan salah, dan jawaban Anda merupakan kerahasiaan kami. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediaan Anda 

untuk mengisi kuesioner ini.  
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Kecerdasan Emosional   Sumber: Mayasari, 2006 
NO PERNYATAAN STS TS S  SS  
1. Setiap kali presentasi, saya dihinggapi rasa cemas     

2. Saya mudah marah, apabila ada kata-kata dari 
teman yang menyinggung perasaan 

   

3. 
Saya akan berusaha lebih keras untuk memberikan 
informasi sebanyak-banyaknya mengenai akuntansi 
ketika presentasi meskipun saya lelah 

    

4. Saya sering mengabaikan kesulitan yang dialami 
oleh teman saya 

    

5. Saya berusaha untuk bisa mengenali teman dari 
latar belakang mereka dengan baik 

    

6. Saya sering merasa putus asa bila kehadiran saya 
ditolak oleh teman 

    

7. Saya mampu mengendalikan kemarahan saya di 
depan teman 

    

8. Saya malas mencari teman lagi saat saya sedang 
kecewa 

    

9. Saya sangat peka terhadap kebutuhan teman     

10. Ketika saya merasa bosan dengan presentasi yang 
saya berikan, saya segera menutup pembicaraan 

    

11. 
Saya tidak suka bila ada orang memotong 
pembicaraan ketika saya sedang mengobrol dengan 
teman 

    

12. 
Saya akan segera pergi mengakhiri perbincangan 
dengan teman, jika teman tidak tertarik dengan 
perbincangan yang saya lakukan 

    

13. Saya berusaha untuk tidak kecewa bila teman tidak 
menyetujui pendapat yang saya tawarkan 

    

14. Saya sering tidak menyadari bahwa perkataan saya 
membuat teman tersinggung 

    

15. Saya mampu membawa diri dengan baik pada 
kondisi apapun yang saya hadapi 

    

16. Saya kurang tahu penyebab kekecewaan yang saya 
rasakan 

    

17. Saya berusaha untuk tetap tenang dalam 
menghadapi teman yang sulit  

    

18. Saya takut gagal untuk mencapai target nilai yang 
ditetapkan oleh universitas 

    

19. Saya akan sabar mendengarkan ungkapan 
kebutuhan dari teman 

    

20. Saya merasa sulit memulai percakapan lebih dahulu 
dengan teman yang baru saya kenal 
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Minat Belajar Sumber : Harinda, 2006 
NO PERNYATAAN STS TS S  SS  

1. Saya berusaha memusatkan perhatian ketika 
dosen sedang mengajar mata kuliah Akuntansi 

    

2. Saya suka Akuntansi karena cara dosen 
mengajar menyenangkan 

    

3. Saya rajin belajar Akuntansi ketika di rumah 
untuk mendapat nilai yang baik pada saat ujian 

    

4. Saya berusaha belajar Akuntansi secara teratur     

5. 
Saya merasa bosan pada mata kuliah Akuntansi 
karena memerlukan konsentrasi tinggi sehingga 
membuat saya lelah 

    

6. 
Mata kuliah Akuntansi itu sulit dan 
membingungkan karena butuh lebih banyak 
kemampuan menghitung daripada menghafal 

    

7. Saya merasa kurang pandai dalam mata kuliah 
Akuntansi, sehingga saya menjadi malas belajar

    

8. Saya jarang belajar Akuntansi     

9. 
Ketika teman saya maju ke depan kelas untuk 
mengerjakan Akuntansi, saya akan 
memperhatikannya dengan sungguh-sungguh 

    

10. 
Saya merasa puas apabila dapat memahami 
penjelasan dosen Akuntansi mengenai materi 
yang diajarkan 

    

11. Percaya diri saat mengerjakan latihan 
Akuntansi bermanfaat buat saya ketika ujian 

    

12. Saya selalu meluangkan waktu untuk 
mengerjakan soal Akuntansi 

    

13. 
Saya lebih suka berbicara dengan teman 
(ngobrol) daripada harus memperhatikan mata 
kuliah Akuntansi 

    

14. 
Nilai Akuntansi saya selalu jelek, sehingga saya 
semakin takut dan malas untuk belajar 
Akuntansi 

    

15. Saya tidak ingin membaca kembali catatan 
Akuntansi meskipun saya belum paham 

    

16. Saya merasa senang jika hari ini tidak ada mata 
kuliah Akuntansi 

    

17. Saya berusaha untuk serius ketika mengerjakan 
latihan maupun ujian Akuntansi 

    

18. Saya akan mendapat nilai Akuntansi yang 
bagus jika banyak mengerjakan latihan soal 
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19. 
Saya terbiasa belajar atau membaca materi 
Akuntansi terlebih dahulu di rumah, sebelum 
diajarkan di perkuliahan 

    

20. Saya tidak bosan berlama-lama membaca buku 
Akuntansi 

    

21. Saya sering menunda-menunda mengerjakan 
tugas Akuntansi 

    

22. Saya tidak tertarik pada Akuntansi bila harus 
mengerjakan soal yang terlalu banyak 

    

23. Ketika di rumah saya malas mengerjakan tugas 
Akuntansi 

    

24. Saya belajar Akuntansi hanya akan ada ujian     

25. Saya selalu duduk di bangku depan ketika 
mengikuti mata kuliah Akuntansi 

    

26. Menurut saya, belajar Akuntansi itu 
mengasyikkan 

    

27. Saya senang setiap ada mata kuliah Akuntasi, 
dosen selalu memberi tugas 

    

28. Saya lebih suka mengikuti perkuliahan lain, 
daripada harus mengikuti kuliah Akuntansi 

    

29. Saya tidak merasa bersalah bila mencontek 
tugas Akuntansi milik teman 

    

30. Jika mungkin, saya ingin menghindari mata 
kuliah Akuntansi 

    

31. Saya jarang mendengarkan dosen ketika sedang 
mengajar Akuntansi 

    

32. Saya merasa penjelasan yang diberikan dosen 
di kelas bermanfaat bagi saya 

    

33. Lebih baik saya bermain bersama teman, 
daripada harus belajar Akuntansi 

    

34. Waktu di rumah saya habiskan untuk belajar 
mata kuliah lain, daripada untuk belajar 
Akuntansi 
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