
1 
 

PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN 

EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN KECERDASAN 

SOSIAL  TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI 

(Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan Tahun 2011 di 

Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 

             
 

NASKAH PUBLIKASI 

Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar 

Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

Disusun Oleh : 

MURNI ASIH  

B 200 110 012 

 

 

PROGRAM STUDI  AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2015 



2 
 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 
Jl. A Yani Tromol Pos I – Pabelan, Kartasura Telp (0271) 717417 Fax (0271) 715448 Surakarta 57102 

 

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing skripsi/ tugas akhir : 

Pembimbing: Dr. Fatchan Achyani, M.Si 

 

 

Telah membaca dan mencermati naskah atikel publikasi ilmiah, yang merupakan 

ringkasan skripsi/tugas akhir mahasiswa: 

Nama   : MURNI ASIH 

NIM   : B 200110012 

Program Studi  : Akuntansi 

Judul :  PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, 
KECERDASAN EMOSIONAL, KECERDASAN 
SPIRITUAL, DAN KECERDASAN SOSIAL  
TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI (Studi 
Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 
Tahun 2011 di Universitas Sebelas Maret dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) 

 
 Naskah artikel tersebut layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. 

Demikian persetujuan dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya. 

 

             Surakarta,   Juli 2015 

            Pembimbing  

 

 

 

Eny Kusumawati, SE, Akt           Dr. Fatchan Achyani, M.Si 



3 
 

PENGARUH KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN 
EMOSIONAL, KECERDASAN SPIRITUAL, DAN KECERDASAN 

SOSIAL  TERHADAP PEMAHAMAN AKUNTANSI 
(Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan Tahun 2011 di 

Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta) 
 

MURNI ASIH 
(B200110012) 

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah surakarta 

Email: murnimiamiu@gmail.com 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this research was to determine the effect of intellectual 
intelligence, emotional intelligence, spiritual intelligence, and social intelligence 
to the understanding of accounting. This study uses primary data was by 
providing the questions in the form of a questionnaire, while secondary data was 
used to determine the number of students in the class of 2011 Academic. The 
population in this research were all students who were still active in the Faculty 
of Economics and Business Department of Accounting University of March (UNS) 
and Muhammadiyah University of Surakarta (UMS). The number of samples 
taken in this research were 187 students. Determination of sampling using 
purposive sampling method. Testing the hypothesis in this study using multiple 
linear regression method. 

Simultaneous hypothesis testing results indicate that the variable 
intellectual, emotional intelligence, spiritual intelligence, and social intelligence 
have influence together and significantly to the understanding of accounting, 
visible from Fobs (46.609) was greater than the Ftable (2.421) with significant value 
0.000 < α = 0.05. Partial hypothesis testing results indicate that the intellectual 
intelligence variables affect the understanding of accounting, visible from tobs 
(2.623) greater than ttable (1.960) with significant value 0.009 <α = 0.05. 
Emotional intelligence variables affect the understanding of accounting, visible 
from tobs (4.037) was greater than ttable (1.960) with significant value 0.000 <α = 
0.05. Variable spiritual intelligence did not affect the understanding of 
accounting, looks tobs (0.839) lower than ttable (1,960) with significance 0.403 <α 
= 0.05. Social intelligence variables affect the understanding of accounting, 
visible from tobs (6.793) was greater than t table (1.960) with significant value 
0.000 <α = 0.05. Coefficient of determination test result obtained for 0,495. 

 

Keywords :  intellectual intelligence, emotional intelligence, spiritual 
intelligence, social intelligence, understanding of accounting. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan akuntansi khususnya pendidikan tinggi akuntansi yang 

diselenggarakan di perguruan tinggi ditujukan untuk mendidik mahasiswa agar 
dapat bekerja sebagai seorang akuntan profesional yang memiliki pengetahuan di 
bidang akuntansi. Americcan Institute of Certified Public Accountants (AICPA) 
juga telah memberikan pedoman bahwa dibutuhkan adanya tiga kompetensi yang 
harus dimiliki oleh lulusan sarjana akuntansi agar dapat bersaing di tingkat 
internasional, antara lain (1) kemampuan fungsional, merupakan kemampuan 
secara teknik yang harus dimiliki akuntan, (2) kemampuan personal merupakan 
kemampuan yang meliputi hal-hal kecakapan pribadi dan kecakapan sosial, serta 
(3) pengetahuan yang luas akan bisnis, khususnya di luar negeri. 

Pada saat ini lulusan akuntansi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia 
dituntut untuk memiliki kemampuan dalam pemahaman akuntansi. Terlebih 
dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan sistem teknologi sangat 
memudahkan seorang mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang 
lebih berkualitas. Namun, adanya ilmu pengetahuan dan sistem teknologi yang 
semakin berkembang tersebut tidak bisa menjadi jaminan bagi dunia pendidikan 
untuk berhasil dan mencapai hasil yang memuaskan. Salah satu faktor yang dapat 
mendukung keberhasilan program studi akuntansi adalah sikap dan mental 
mahasiswa dalam mengelola kepribadiannya sehingga dapat mentranformasikan 
peserta didik menjadi lulusan yang lebih seutuhnya dan memiliki nilai tambah 
dalam persaingan didunia kerja. 

Dalam memahami akuntansi adanya kecerdasan intelektual merupakan hal 
yang penting untuk dipertimbangkan. Mahasiswa akuntansi yang memiliki 
kecerdasan intelektual yang baik tentu memiliki pemahaman akuntansi yang baik 
pula. Menurut Covey (2005) dalam Ardana, Aritonang dan Dermawan (2013) 
mengatakan bahwa kecerdasan intelektual adalah kemampuan manusia untuk 
menganalisis, berpikir dan menentukan hubungan sebab-akibat, berpikir secara 
abstrak, menggunakan bahasa, memvisualisasikan sesuatu, dan memahami 
sesuatu. 

Kecerdasan emosional mahasiswa juga memiliki pengaruh terhadap 
pemahaman akuntansi. Kecerdasan emosional menentukan seberapa baik 
seseorang menggunakan keterampilan-keterampilan yang dimilikinya. Menurut 
Goleman (1995) dalam Hariyoga dan Suprianto (2011) kecerdasan emosional 
memiliki peran lebih dari 80% dalam mencapai kesuksesan hidup, baik dalam 
kehidupan pribadi maupun kehidupan professional. indikator kecerdasan 
emosional yaitu pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan 
keterampilan sosial. 

Kecerdasan spiritual juga dapat membantu mahasiswa akuntansi untuk 
menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perkuliahaan khususnya pada 
mata kuliah akuntansi. Zohar dan Marshall (2007: 4) menjelaskan bahwa 
kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan 
permasalahan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan 
atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. 
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Selain dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan 
spiritual, faktor lain yang mempengaruhi tingkat pemahaman akuntansi pada 
mahasiswa adalah kecerdasan sosial. Seorang mahasiswa yang memiliki 
kecerdasan sosial yang baik, akan mampu bergaul dan berinteraksi dengan 
masyarakat dengan baik pula. Sumardi (2007: 120) mendefinisikan kecerdasan 
sosial sebagai kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, membangun relasi 
dan kerja sama, menerima perbedaan, memikul tanggung jawab, menghargai hak 
orang lain, serta kemampuan memberi manfaat bagi orang lain. Kemampuan 
membangun relasi meliputi kepandai bergaul, membina persahabatan, hubungan 
kerja atau jaringan bisnis. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah 
dilakukan Yani (2011). Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan 
terdapat penambahan variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel independen 
yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah kecerdasan sosial yang sebelumnya 
telah diteliti oleh Mulia (2012), sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas 
Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti akan melakukan 
penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul “PENGARUH 
KECERDASAN INTELEKTUAL, KECERDASAN EMOSIONAL, 
KECERDASAN SPIRITUAL, DAN KECERDASAN SOSIAL TERHADAP 
PEMAHAMAN AKUNTANSI (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi 
Akuntansi Angkatan Tahun 2011 di Universitas Sebelas Maret dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta) “ 

 
B. Rumusan Masalah 
 

1. Apakah terdapat perbedaan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, 
kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan pemahaman akuntansi antara 
mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apakah kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi? 

3. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh  terhadap pemahaman 
akuntansi? 

4. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh  terhadap pemahaman akuntansi? 
5. Apakah kecerdasan sosial berpengaruh  terhadap pemahaman akuntansi ? 
 

C. Tujuan Penelitian  
 
1. Untuk menguji adakah perbedaan secara empiris  kecerdasan intelektual, 

kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan sosial, dan 
pemahaman akuntansi antara mahasiswa Program Studi Akuntansi 
Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kecerdasan intelektual terhadap 
pemahaman akuntansi. 
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3. Untuk menguji secara empiris pengaruh kecerdasan emosional terhadap 
pemahaman akuntansi. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh kecerdasan spiritual terhadap 
pemahaman akuntansi. 

5. Untuk menguji secara empiris pengaruh kecerdasan sosial terhadap 
pemahaman akluntansi. 
 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Data dan Sumber Data 
Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data subyek. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer maupun 
data sekunder. Data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner, 
sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal maupun buku-buku yang terkait 
dengan penelitian.  

 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal yang 
ingin peneliti investigasi (Sekaran, 2011). Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa yang masih aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 
Akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS). 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2011:116). Penentuan pengambilan sampel 
menggunakan metode Purposive Sampling, dimana populasi yang akan 
menjadi sampel akan dilihat dari kriteria yang telah ditentukan. Adapun 
kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut: 
1. Mahasiswa S1 jurusan akuntansi angkatan tahun 2011 yang masih aktif, 

karena mahasiswa angkatan tersebut sudah mengalami proses 
pembelajaran yang lama dan saat ini sedang melakukan tugas akhir 
menjelang kelulusan. 

2. Telah menempuh 124 SKS. Alasan dari pemilihan sampel ini, karena 
peneliti menganggap mahasiswa tersebut dianggap telah mendapatkan 
manfaat maksimal dari pengajaran akuntansi dan dapat memberikan 
umpan balik bagi perguruan tinggi untuk dapat menghasilkan para akuntan 
yang berkualitas. 

Adapun data dari bagian akademik  Jumlah mahasiswa dalam 
penelitian ini berjumlah 484 mahasiswa jurusan akuntansi yang terdiri 
dari: Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) berjumlah 124 
mahasiswa dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)  
berjumlah 360 mahasiswa. 

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus 
Slovin  dalam Yorika, Nasir, dan Azlina, 2014 sebagai berikut :  

  



7 
 

 
 

 
Dimana:  
n : Jumlah sampel  
N : Jumlah populasi 
 e : error tolerance (5%) 
Setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus 

Slovin, maka diketahui sampel sebanyak 220 mahasiswa. Oleh karena itu 
penelitian ini mengambil sampel dengan menggunakan proportional 
sampling, sehingga sampel mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) 
sebanyak 56 mahasiswa dan sampel Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS) sebanyak 164 mahasiswa. 

 
C. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 
primer diperoleh dengan menggunakan metode survey yaitu melalui 
kuesioner. Pembagian kuesioner disebarkan dengan mendatangi satu per satu 
calon responden, menanyakan apakah calon memenuhi persyaratan sebagai 
calon responden untuk mengisi kuesioner.  

 
D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen  
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen atau variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah Pemahaman Akuntansi. Dalam variabel ini peneliti menanyakan 
berapa nilai mata kuliah Pengantar Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, 
Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, 
Akuntansi Keuangan Lanjutan,  Auditing 1, Auditing 2 dan Teori 
Akuntansi yang di peroleh sebagaimana dari penelitian Rachmi (2010). 
Pengukuran menggunakan skala Likert dari skor 1 s/d 5 yaitu nilai E s/d 
A, amat kurang baik s/d sangat baik. 

2. Variabel Independen  
Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

menjadi penyebab berubahnya variabel dependen. Variabel independen 
dalam penelitian ini meliputi : 
a. Kecerdasan Intelektual  

Dalam variabel ini terdapat 10 item pernyataan yang diperoleh dari 
penelitian Zakiah (2013) dengan menggunakan indikator kemampuan 
memecahkan masalah, Intelegensi Verbal, dan Intelegensi Praktis. 
Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu 
sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, 
setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5. 
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b. Kecerdasan Emosional  
Dalam variabel ini terdapat 25 item pernyataan yang diperoleh dari 
penelitian Tjun, Setiawan dan Setiana (2009) dengan menggunakan 5 
indikator kecerdasan emosional yaitu pengenalan diri, pengendalian 
diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Pengukuran dalam 
kuesioner ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu sangat tidak setuju 
bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, setuju bernilai 4, 
dan sangat setuju bernilai 5. 

c. Kecerdasan Spiritual  
Dalam variabel ini terdapat 18 item pernyataan yang diperoleh dari 
penelitian Zakiah (2013) dengan menggunakan 9 indikator kecerdasan 
spiritual yaitu bersikap fleksibel, kesadaran diri, menghadapi dan 
memanfatkan penderitaan, menghadapi dan melampaui perasaan sakit, 
kengganan untuk menyebabkan kerugian, kualitas hidup, 
berpandangan holistik, kecenderungan bertanya, dan bidang mandiri. 
Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu 
sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, 
setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5. 

d. Kecerdasan Sosial  
Dalam variabel ini terdapat 7 item pernyataan yang diperoleh dari 
penelitian Dwijayanti (2009) dengan menggunakan 2 indikator 
kecerdasan sosial yaitu kesadaran sosial dan fasilitas sosial. 
Pengukuran dalam kuesioner ini menggunakan skala likert 5 poin yaitu 
sangat tidak setuju bernilai 1, tidak setuju bernilai 2, netral bernilai 3, 
setuju bernilai 4, dan sangat setuju bernilai 5. 

 
E. Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 
dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 
terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 
(Sugiyono, 2011: 207). 

2. Uji Kualitas Data 
a. Uji Validitas 

Uji validitas adalah untuk mengetahui sah tidaknya instrumen 
kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data (Ghozali, 2011: 
52).Uji validitas selanjutnya dapat  dibandingkan dengan tabel 
koefisien korelasi, jika rhitung > rtabel, maka variabel itu valid atau dapat 
di cek melalui nilai signifikansi yaitu jika α<0,05,   maka kuesioner 
dianggap valid. 

b. Uji Reabilitas 
Reabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 
merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 
dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap 
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 
Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini di ukur dengan program 
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SPSS versi 21.0 dengan pengujian uji statistik Cronbach Alpha (α). 
Hasil pengujian dari suatu instrumen dikatakan reliabel (handal) 
apabila hasil pengujian menghasilkan Cronbach Alpha > 0,60 Ghozali 
(2011). 

. 
3. Uji Beda T-test 

Uji T-test adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji apakah dua 
sampel yang berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda. Rumus T-test 
yang digunakan adalah sebagai berikut: 

t = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

+⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

−

11 2

2
2

1

2
1

21

N
SD

N
SD

XX                                          

Keterangan: 
t = Nilai t hitung 
X  = Rata-rata pengukuran UNS dan UMS 
SD = Standar deviasi pengukuran UNS dan UMS 
N = Jumlah sampel      
Keputusan uji adalah sebagai berikut: 
H0 diterima jika sig  > 0,05 
H0 ditolak jika sig < 0,05 

4. Uji Asumsi Klasik 
Beberapa pengujian dalam penelitian ini adalah pengujian terhadap tiga 
asumsi klasik, yaitu: normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. 
Semua pengujian akan diolah dengan menggunakan komputer program 
SPSS Versi 21.0. 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal 
atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode Kolmogorov Smirnov. Normalitas data terpenuhi apabila nilai 
signifikansi diatas 0,05 dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 
maka distribusi data tidak normal (Ghozali, 2011: 160) 

b. Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. 
Multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance dan lawannya variance 
inflation factor (VIF). Untuk pengambilan keputusan dalam 
menentukan ada atau tidaknya multikolinieritas yaitu dengan kriteria 
sebagai berikut (1) Jika nilai VIF  ≥ 10 atau jika nilai tolerence ≤ 0,10 
maka ada multikolinieritas dalam model regresi. (2) Jika nilai VIF ≤ 
0,10 atau jika nila tolerence ≥0,10 maka tidak ada multikolinieritas 
dalam model regresi (Ghozali, 2011: 105-106). 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 
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ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada 
atau tidaknya heterokedastisitas, salah satunya adalah dengan 
menggunakan Uji Glejser. Ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat 
dilihat dari probabilitas signifikansinya, jika nilai signifikansinya 
diatas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan tidak 
mengandung adanya heterokedastisitas ( Ghozali, 2011: 143). 
 

5. Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan multivariate test, 
dalam hal ini menggunakan model regresi linier berganda. Model regresi 
linier berganda adalah teknik analisis yang menjelaskan hubungan variabel 
dependen dengan beberapa variabel independen. Model persamaan regresi 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
PA = α + β1KI + β2KE + β3KS + β4KSos  + ε 
Dimana : 
PA = Pemahaman Akuntansi 
α = Konstanta   
β1 - β4  = Koefisien regresi untuk 

variabel independen  
KI = Kecerdasan Intelektual 

KE     = Kecerdasan Emosional  
KS      = Kecerdasan Spiritual 
KSos   = Kecerdasan Sosial  
ε  = Eror 
 

 
Pengujian hipotesis dengan multivariate test ini meliputi Uji regresi 
Simultan (Uji F), Uji Regresi Parsial (Uji t) dan Uji Koefisien Determinasi 
(R2). 
a. Uji Regresi simultan (Uji F) 

Uji ini untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau 
bebas yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan melihat Fhitung pada 
hasil analisis data dengan SPSS, kemudian dibandingkan dengan Ftabel 
atau dengan (α) maka dapat diketahui Ho ditolak atau diterima. Jika 
nilai Fhitung  > Ftabel atau Fhitung < α, maka variabel secara serentak 
berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). 

b.  Uji Regresi Parsial (Uji t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 
variabel dependen Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis 
adalah (1) Jika nilai signifikansi t > 0,05 atau thitung ≤ ttabel maka Ho 
diterima, yang artinya bahwa secara parsial variabel independen 
tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
dependen. (2) Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 atau thitung > ttabel maka Ho 
ditolak, yang artinya bahwa secara parsial variabel independen tersebut 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 
(Ghozali, 2011: 98). 

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 



11 
 

Dalam penelitian iini menggunakan Adjusted R2 yaitu berkisar antara 0 
dan 1, apabila adjusted R2 mendeteksi angka 1 itu berarti variabel 
dependen hampir keseluruhan dijelaskan oleh variabel-variabel 
independen (Ghozali, 2011: 97). 

 
 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini merupakan data primer dengan menggunakan 
metode kuesioner, dimana cara pengambilan data dilakukan dengan cara 
menyebarkan kuesioner kepada objek penelitian dan mendatangi lokasi 
penelitian yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS).  

Proses pembagian kuesioner di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) dilaksanakan selama 42  hari 
dengan cara membagikan kuesioner sebanyak 220  eksemplar. Kuesioner yang 
kembali sebanyak 198 eksemplar kuesioner atau memiliki tingkat 
pengembalian 90%. Setelah data diolah terdapat 11 eksemplar kuesioner  yang 
tidak terjawab penuh sehingga jumlah kuesioner yang dapat digunakan untuk 
analisis penelitian sebanyak 187 eksemplar, sehingga pengembalian yang 
dapat digunakan 94,44%.  

B. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 
1. Statistik Deskriptif 

a. Jenis Kelamin 
Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Jumlah Persentase 
1 Laki-Laki 66 35,3% 
2 Perempuan 121 64,7% 
   Jumlah 187          100,00% 

Sumber: Data Primer, 2015 
 

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan IPK 

No. IPK Jumlah Persentase 
1 2,0 - 2,5 15 8,0% 
2 2,5 - 3,0 55 29,4% 
3 3,0  -  3,5 88 47,1% 
4 3,5 – 4,0 29 15,5% 
   Jumlah 187          100,00% 

Sumber: Data Primer, 2015 
2. Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item 

dapat mengukur variabel yang disusunnya. Dalam menentukan 
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validitas item, peneliti menggunakan rumus korelasi pearson’s product 
moment. Suatu item dikatakan valid apabila nilai signifikansi < 0,05 
atau 5%. Berikut adalah hasil pengujian validitas item setiap variabel. 
1) Kecerdasan Intelektual 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
variable kecerdasan intelektual  memiliki rhitung > rtabel sebesar 
0,143 dan nilai signifikansi < 0,05 sehingga dikategorikan valid.  

2) Kecerdasan Emosional 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
variable kecerdasan emosional  memiliki rhitung > rtabel sebesar 
0,143 dan nilai signifikansi < 0,05 sehingga dikategorikan valid.  

3) Kecerdasan Spiritual 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
variabel kecerdasan spiritual  memiliki rhitung > rtabel sebesar 0,143 
dan nilai signifikansi < 0,05 sehingga dikategorikan valid.  

4) Kecerdasan Sosial 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
variabel kecerdasan sosial  memiliki rhitung > rtabel sebesar 0,143 dan 
nilai signifikansi < 0,05 sehingga dikategorikan valid.  

5) Pemahaman Akuntansi 
Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pernyataan 
variabel pemahaman akuntansi memiliki rhitung > rtabel sebesar 0,143 
dan nilai signifikansi < 0,05 sehingga dikategorikan valid.  

b. Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabiltias 

variabel kecerdasan intelektual sebesar 0,873, kecerdasan emosional 
sebesar 0,766, kecerdasan spiritual sebesar 0,802, kecerdasan sosial 
sebesar 0,743, dan pemahaman akuntansi sebesar 0,903. Semua 
variabel memiliki koefisien alpha  > 0,6 sehingga dikategorikan 
reliabel. Dengan demikian data variabel pemahaman akuntansi, 
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 
dan kecerdasan sosial  secara keseluruhan layak digunakan dalam 
penelitian ini.  

3. Uji Beda T-test 
Tabel 3. Hasil Uji Beda T-test 

Rata-rata Variabel 
UNS UMS 

t-hitung Sig Keterangan  

KI 34,78 35,00 -0,228 0,820 Tidak ada beda 
KE 85,93 84,25 1,068 0,287 Tidak ada beda 
KS 64,09 61,31 1,673 0,085 Tidak ada beda 
KSos 25,27 24,74 0,818 0,414 Tidak ada beda 
PA 31,04 30,99 0,089 0,930 Tidak ada beda 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015   
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan hasil uji beda T-test untuk 

semua variabel memiliki tingkat signifikansi > 0,05. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat pemahaman 
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akuntansi, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual, dan kecerdasan sosial antara mahasiswa jurusan akuntansi 
Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta (UMS). 

4. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS Versi 21.0  
menunjukkan bahwa pengujian normalitas data residual memiliki nilai 
uji statistik Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,915 dengan signifikansi 
(p) sebesar 0,373. Oleh karena itu, p > 0,05 maka disimpulkan bahwa 
data dalam penelitian terdistribusi normal. Dengan demikian diketahui 
bahwa data penelitian memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Multikolinearitas 
Tabel 4. Uji Multikolinieritas 

Variabel  Tolerance VIF Keterangan  
Kecerdasan Intelektual 
Kecerdasan Emosional 
Kecerdasan Spiritual  
Kecerdasan Sosial  

0,692 
0,666 
0,798 
0,678 

1,444
1,502
1,253
1,475

Tidak ada multikolinearitas
Tidak ada multikolinearitas
Tidak ada multikolinearitas
Tidak ada multikolinearitas

Sumber : Data Primer Diolah, 2015   
 

c. Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel thitung Sig Keterangan  

Kecerdasan Intelektual 1,028 0,305 Tidak terjadi heteroskedasititas 
Kecerdasan Emosional -0,767 0,444 Tidak terjadi heteroskedasititas 
Kecerdasan Spiritual  -0,396 0,692 Tidak terjadi heteroskedasititas 
Kecerdasan Sosial  -1,434 0,153 Tidak terjadi heteroskedasititas 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015   
 

5. Uji Hipotesis 
Tabel 6. Hasil Pengujian Regresi 

Variabel Koef. Regresi t-hitung t-tabel Sig 
Konstanta  
KI 
KE 
KS 
KSos 

-1,308 
0,128 
0,124 
0,028 
0,624 

 
2,623 
4,037 
0,839 
6,793 

 
1,960 
1,960 
1,960 
1,960 

 
0,009 
0,000 
0,403 
0,000 

Fhitung 
Ftabel 
Fsig 
R 

= 46,609 
= 2,421 
= 0,000 
= 0,711 

R2 
Adjust R2 
Stand. Error 

= 0,495 
= 0,495 
= 3,16 

Sumber : Data Primer Diolah, 2015   
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a. Interpretasi Persamaan 
Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi 

berganda yang dapat disusun sebagai berikut: 
 PA = -1,308 + 0,128 KI + 0,124 KE + 0,028 KS + 0,624 KSos + e  

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1) Dari hasil uji hipotesis menunjukan besarnya nilai konstanta dengan 

parameter negatif sebesar 1,966. Hal ini berarti tanpa adanya  
kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, 
dan kecerdasan sosial, maka pemahaman akuntansi responden 
mengalami penurunan . 

2) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi 
variabel kecerdasan intelektual dengan parameter positif sebesar 
0,128. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecerdasan 
intelektual, maka pemahaman akuntansi juga  akan mengalami 
peningkatan. 

3) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi 
variabel kecerdasan emosional dengan parameter positif sebesar 
0,124. Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecerdasan 
emosional, maka pemahaman akuntansi juga  akan  mengalami 
peningkatan. 

4) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi 
variabel kecerdasan spiritual dengan parameter positif sebesar 0,028. 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecerdasan spiritual, 
maka pemahaman akuntansi juga  akan  mengalami peningkatan. 

5) Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi 
variabel kecerdasan sosial dengan parameter positif sebesar 0,624. 
Hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan kecerdasan sosial,  
maka pemahaman akuntansi juga  akan  mengalami peningkatan. 

b. Uji Statistik F 
Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan 

program SPSS Versi 21.0, diperoleh Fhitung sebesar 46,609 dan Ftabel 
sebesar 2,421. Apabila dibandingkan dengan Fhitung dengan nilai 
Ftabel, maka dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi Fhitung 
≥ Ftabel yaitu 46,609 ≥ 2,421. Hasil pengujian dapat dilihat juga dari 
signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari tingkat α = 0,05. Hal ini 
berarti Ho ditolak, sehingga variabel kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial 
mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan terhadap 
pemahaman akuntansi. Hal ini menunjukkan model regresi yang fit. 

c. Uji Statistik t 
Dari hasil tabel 4.14 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk 

variabel kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan 
spiritual, dan kecerdasan sosial terhadap pemahaman akuntansi.  
1) Hasil Uji Hipotesis Pertama 

Variabel kecerdasan intelektual  diketahui nilai thitung 
(2,623) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari 
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nilai signifikansi 0,009 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
H1 diterima sehingga mendukung secara statistika, yang artinya 
kecerdasan intelektual berpengaruh signifikan terhadap 
pemahaman akuntansi. 

2) Hasil Uji Hipotesis Kedua 
Variabel kecerdasan emosional  diketahui nilai thitung 

(4,037) lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari 
nilai signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa 
H2 diterima sehingga mendukung secara statistika, yang artinya 
kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap 
pemahaman akuntansi. 

3) Hasil Uji Hipotesis Ketiga 
Variabel kecerdasan spiritual  diketahui nilai thitung (0,839) 

lebih rendah daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,403 > α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H3 
ditolak sehingga tidak  mendukung secara statistika, yang artinya 
kecerdasan spiritual tidak berpengaruh signifikan terhadap 
pemahaman akuntansi. 

4) Hasil Uji Hipotesis Keempat 
Variabel kecerdasan sosial  diketahui nilai thitung (6,793) 

lebih besar daripada ttabel (1,960) atau dapat dilihat dari nilai 
signifikansi 0,000 < α = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa H4  
diterima sehingga mendukung secara statistika, yang artinya 
kecerdasan sosial  berpengaruh signifikan terhadap pemahaman 
akuntansi. 

d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Hasil perhitungan untuk nilai R2 diperoleh dalam analisis 

regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan 
adjust-R2 sebesar 0,495. Hal ini berarti bahwa 49,5% variasi variabel 
pemahaman akuntansi dapat dijelaskan oleh kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial 
sedangkan sisanya yaitu 50,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain 
diluar model yang diteliti. 

 
C. Pembahasan 
1. Tidak Terdapat Perbedaan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 

Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Sosial, dan Pemahaman Akuntansi 
antara Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret 
Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Hasil uji t-test menunjukkan tidak ada perbedaan  Kecerdasan 
Intelektual, Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Sosial, dan 
Pemahaman Akuntansi antara Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas 
Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berdasarkan 
hasil analisis tersebut maka dapat disebutkan bahwa kemampuan kedua 
kelompok penelitian adalah sama. 

Tidak adanya perbedaan Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 
Kecerdasan Spiritual, Kecerdasan Sosial, dan Pemahaman Akuntansi antara 
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Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta dimungkinkan karena kedua kelompok 
mahasiswa merupakan mahasiswa semester 7, sehingga mereka telah 
mendapatkan pendidikan akademis, pendidikan akuntansi dan pendidikan lainnya 
termasuk pendidikan agama dan akhlak selama mereka kuliah, sehingga tingkat 
pengetahuan dan pemahaman mereka menjadi tidak berbeda. 

2. Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Pemahaman Akuntansi 
Hasil uji regresi menunjukkan variabel kecerdasan intelektual 

berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai 
signifikan 0,009 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa   semakin baiknya  
kecerdasan intelektual yang dimiliki mahasiswa,  maka pemahaman 
akuntansinya juga akan meningkat.  

Kecerdasan intelektual merupakan kemampuan seseorang untuk 
memperoleh pengetahuan, menguasai dan menerapkannya dalam 
menghadapi masalah yang di alami pada mahasiswa Universitas Sebelas 
Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Dengan 
begitu faktor kecerdasan intelektual yang diukur melalui kemampuan 
memecahkan masalah, intelegensi verbal, dan intelegensi praktis 
merupakan suatu faktor yang dapat  mempengaruhi pemahaman akuntansi. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang 
dilakukan oleh Yani (2011) dan Yorika, Nasir, dan Azlina (2014) yang 
menyatakan bahwa kecerdasan intelektual  berpengaruh terhadap 
pemahaman akuntansi. 

3. Pengaruh Kecerdasan Emosional terhadap Pemahaman Akuntansi 
Hasil uji regresi menunjukkan variabel kecerdasan emosional 

berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa   semakin baiknya 
penerapan kecerdasan emosional maka pemahaman akuntansi juga akan 
meningkat.  

kecerdasan emosional menuntut diri untuk belajar mengakui dan 
menghargai perasaan diri sendiri dan orang lain dan untuk menanggapinya 
dengan tepat, menerapkan dengan efektif  dalam kehidupan dan pekerjaan 
sehari-hari. Dengan begitu faktor kecerdasan emosional yang diukur 
melalui pengenalan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan 
keterampilan sosial merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 
pemahaman akuntansi mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang 
dilakukan oleh Mulia (2012), Rachmi (2010), dan Yani (2011) yang 
menyatakan bahwa kecerdasan emosional  berpengaruh terhadap 
pemahaman akuntansi. 

4. Pengaruh Kecerdasan Spiritual terhadap Pemahaman Akuntansi 
Hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikan 0,403 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel  kecerdasan spiritual tidak berpengaruh  
terhadap pemahaman akuntansi mahasiswa Universitas Sebelas Maret 
(UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
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Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap pemahaman 
akuntansi karena banyak diantara mahasiswa yang masih  kurang sadar 
akan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa dan sebagai makhluk Tuhan 
Yang Maha Esa, sehingga  sangat mempengaruhi dalam pemahaman 
akuntansi. Seperti tidak adanya kejujuran dalam belajar, tidak berperilaku 
sesuai dengan norma, dan tidak dapat menerima pendapat dari orang lain 
atas kekurangan dan kelemahannya. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang 
dilakukan oleh Yani (2011) yang menyatakan bahwa kecerdasan spiritual 
tidak  berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

5. Pengaruh Kecerdasan Sosial terhadap Pemahaman Akuntansi 
Hasil uji regresi menunjukkan variabel kecerdasan sosial 

berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi dengan nilai 
signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa   semakin baiknya 
penerapan kecerdasan sosial  maka pemahaman akuntansi juga akan 
meningkat.  

Kecerdasan sosial merupakan kemampuan untuk mengerti orang 
lain dan bagaimana bereaksi terhadap situasi sosial yang berbeda, sehingga 
mahasiswa dapat memanfaatkan dan menggunakan segala kemampuan 
akal dan bahasa tubuhnya untuk berkomunikasi dengan orang lain secara 
baik. Dengan begitu faktor kecerdasan sosial yang diukur melalui 
kesadaran sosial dan fasilitas sosial merupakan suatu faktor yang dapat 
mempengaruhi  

Penelitian ini konsisten dengan penelitin sebelumnya yang 
dilakukan oleh Mulia (2012) yang menyatakan bahwa kecerdasan sosial   
berpengaruh terhadap pemahaman akuntansi. 

 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian  tentang pengaruh kecerdasan intelektual, 
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial terhadap 
pemahaman akuntansi (Studi Kasus Mahasiswa Jurusan Akuntansi Angkatan 
tahun 2011 di Universitas Sebelas Maret dan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta) dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial  
berpengaruh terhadap pemahaman akuntasi mahasiswa Universitas 
Sebelas Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

2. Kecerdasan spiritual tidak berpengaruh terhadap pemahaman akuntasi 
mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

3. Berdasarkan hasil uji beda T-test  menunjukkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan pemahaman akuntansi, kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial antara mahasiswa 
jurusan akuntansi Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta (UMS) 
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B. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini sudah dilakukan dengan maksimal, namun penelitian ini 

masih terdapat beberapa keterbatasan sebagai berikut: 
1. Objek penelitian yang digunakan terbatas hanya pada Universitas Sebelas 

Maret (UNS) dan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
2.  Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman akuntansi 

mahasiswa akuntansi sangat banyak, namun dalam penelitian ini hanya 
mengambil empat variabel yang berupa kecerdasan intelektual, kecerdasan 
emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Hasil penelitian ini 
mungkin akan berbeda jika ditambahkan variabel lain dalam model 
regresi. 

3.  Metode utama dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, maka 
kemungkinan terjadi bias, dalam arti jawaban responden ada yang tidak 
sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 
 

 
C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan 
beberapa saran sebagai berikut:  
1. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan dengan memperluas 

responden tidak hanya di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), tetapi dapat memperluas 
sampel pada Universitas- Universitas maupun Sekolah Tinggi lainnya 
sehingga daya generalisasi hasil penelitian dapat di perbesar. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen ataupun 
variabel intervening yang dapat mempengaruhi pemahaman, sebab tidak 
menutup kemungkinan bahwa dengan penelitian yang mencakup lebih 
banyak variabel akan dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih baik. 
Misalnya menggunakan variabel perilaku belajar, membaca buku, 
kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan dalam menghadapi ujian. 

3.  Peneliti lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 
observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 
dikontrol untuk menghindari terjadinya bias atau salah persepsi dari 
responden teradap instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. 
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