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APPENDIX 1 
 
Kwesioner 
 

Dalam rangka menyelesaikan studi di Fakultas Bahasa dan Seni, Unika Soegijapranata, maka 

penulis melakukan penelitian yang berjudul A Case of Attitude and Motivation of Adult Learners in 

Learning English. Untuk itu penulis memohon bantuan Bapak/Ibu untuk mengisi kwesioner ini yang 

akan digunakan sebagai data untuk menyeselaikan penelitiannya. Mohon diisi dengan sebenar-

benarnya 

Terimakasih atas bantuan Bapak/Ibu. 

Penulis 

Wendy  

Nama responden :_______________________________________________ 
Jenis kelamin  : Pria/Wanita 
Usia   : ____________________tahun 
Lama menjadi anggota di klab bahasa Inggris: ____________bulan/tahun 
 
Petunjuk pengisian kwesioner: Berilah tanda centang (√) untuk pilihan jawaban Bapak 

atau Ibu. 
 
1= sangat setuju 
2= setuju 
3= netral 
4= tidak setuju 
5= sangat setuju 

o 

P

ernyataan 

Belajar 

bahasa Inggris 

sangat luar biasa. 

Saya 

sangat menikmati 

belajar bahasa 

Inggris. 

Bahasa 
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Inggris itu penting. 

Saya 

merencanakan 

untuk belajar 

bahasa Inggris 

sebanyak 

mungkin. 

Saya 

senang belajar 

bahasa Inggris. 

Saya 

benci bahasa 

Inggris. 

Saya 

lebih suka belajar 

bahasa asing lain 

selain bahasa 

Inggris. 

Belajar 

bahasa Inggris 

membuang-buang 

waktu. 

Saya kira 

belajar Bahasa 

inggris itu 

membosankan 
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0 

Saya akan 

segera berhenti 

belajar Bahasa 

Inggris. 

1 

Belajar 

bahasa Inggris 

penting bagi saya 

sehingga saya bisa 

berkomunikasi 

dengan mudah 

dengan orang 

asing.  

2 

Belajar 

bahasa Inggris  

penting bagi saya 

sehingga saya bisa 

berkomunikasi 

dalam bahasa 

Inggris dengan 

banyak orang.   

3 

Belajar 

bahasa Inggris 

penting  bagi saya 

untuk bisa 

menikmati karya 

seni dan sastra 
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bahasa Inggris. 

4 

Belajar 

bahasa inggris 

penting bagi saya 

karena saya akan 

bisa berpartisipasi 

dengan lebih aktif 

di kelompok yang 

berbahasa Inggris. 

5 

Belajar 

bahasa Inggris 

penting bagi saya 

untuk karirku. 

6 

Belajar 

bahasa inggris 

penting bagi saya 

supaya saya lebih 

berpengetahuan, 

7 

Belajar 

bahasa Inggris 

penting bagi saya 

karena suatu hari 

akan berguna 

untuk 

mendapatkan 

pekerjaan yang 
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bagus. 

8 

Belajar 

bahasa Inggris 

penting bagi saya 

karena orang lain 

akan lebih 

meenghargai saya 

jika saya bisa 

berbahasa Inggris, 

 
 
 
 
II. Pilihlah jawaban yang menggambarkan anda dengan melingkarinya salah satu pilihan 

jawaban  
1. Saya secara aktif memikirkan tentang apa yang telah saya pelajari dalam kelompok 

______________ 
a.  Sangat sering 
b. Hampir tidak pernah 
c. Kadang-kadang 

2. Jika tidak ada kelompok bahasa Inggris, saya  ______________ 
a. akan belajar sendiri, misalnya dengan membaca buku, berbicara dengan orang yang 

berbahasa Inggris 
b.  tidak akan belajar bahasa Inggris. 
c. akan mengambil kursus bahasa inggris 

3. Ketika saya mendapatkan kesulitan ketika belajar bahasa Inggris, saya _______________ 
a. Akan langsung bertanya 
b. Menunggu saat untuk bertanya 
c. melupakannya 

4. Ketika saya harus berbicara tentang topik  dalam bahasa Inggris di kelompok, saya 
_______________ 

a. Akan berusaha semaksimal mungkin. 
b. Akan berhati hati agar tidak berbuat kesalahan 
c. Akan berbicara sekedarnya. 

5. Dalam hal belajar bahasa Inggris, saya________________ 
a. Sangat biasa saja.. 
b. Hanya berdasarkan kepandaian saya. 
c. Sangat berusaha keras 

6. Jika pemimpin kelompok ingin meminta untuk berbicara dalam bahasa Inggris dalam 
kelompok, saya 

a. akan secara sukarela melakukannya 
b. tidak mau sukarela melakukannya 
c. akan melakukannya jika diminta 

7. Ketika di dalam kelompok, saya _________________________ 
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a. Akan menjawab sebanyak mungkin 
b. Menjawab pertanyaan yang mudah 
c. Tidak berkata apa-apa. 

8. Jika ada TV yang berbahasa Inggris , saya ________________ 
a. Akan menontonnya sesering mungkin 
b. Tidak pernah menontonnya. 
c. Kadang menontonnya. 

9. Ketika mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris,   di radio atau televise saya 
________________ 

a. akan memperhatikan kata yang tidak saya ketahui. 
b.  memperhatikan semua kata. 
c.  menganti chanelnya 

10. Ketika melihat film dalam bahasa Inggris, saya ___________________ 
a. Tidak perduli dengan bahasa Inggrisnya, 
b. Memperhatikan setiap kata. 
c. Memperhatikan kata –kata yang mudah yang saya tahu. 
APPENDIX 2 
 

A: Mengapa kamu belajar bahasa Inggris? 

P1: Karena saya ingin bisa berbahasa Inggris. 

P2: Karena saya ingin percaya diri ketika berbicara di depan orang 

lain. 

P3: Karena saya ingin lancar berbicara bahasa inggris dengan orang 

lain. 

 

A: Apakah kamu suka belajar bahasa Inggris di dalam grup? 

P1: Ya, saya sangat suka karena grup ini seumuran dengan saya jadi 

saya tidak malu kalau bahasa Inggrisku jelek. 

P2: Ya, jika aku tidak menyukainya maka aku tidak akan berada di 

sini.  

P3: Ya, saya sangat menyukainya. 

A: Apakah kamu suka untuk belajar di grupmu? 

P1: Ya, saya suka karena mereka seumuran dengan saya. 
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P2: Ya, karena member di grup ini hanya sedikit jadi saya tidak malu 

untuk berbicara bahasa Inggris. 

P3: Ya, saya menyukainya karena saya merasa nyaman berbicara 

dengan orang-orang di grup ini. 

 

A: Apa yang akan kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuanmu 

berbicara bahasa Inggris selain di grup ini? 

P1: Saya akan meningkatkannya dengan mendengarkan lagu bahasa 

Inggris. 

P2: Saya akan menonton film atau televisi yang menggunakan bahasa 

Inggris untuk meningkatkan kemampuan saya. 

P3: Saya akan meningkatkannya dengan mendengarkan lagu yang 

berbahasa Inggris dan juga berbicara bahasa Inggris dengan anak-anak saya.  

  

A: Apa yang akan kamu lakukan jika kamu mempunyai masalah 

ketika kamu sedang belajar bahasa Inggris? 

P1: Saya akan bertanya kepada guru dan lebih banyak berlatih dengan 

mendengarkan lagu bahasa Inggris. 

P2: Jika saya mempunyai masalah, saya akan belajar dengan teman-

teman saya atau bertanya dengan guru saya. 

P3: Saya akan berlatih lebih giat dengan mendengar lagu bahasa 

Inggris dan mencari kata susah di kamus bahasa Inggris. 
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 A: Bagaimana perasaanmu jika gurumu memintamu untuk berbicara 

bahasa Inggris di grupmu? 

P1: Saya merasa percaya diri karena kita semua seumuran di grup ini.  

P2: Saya merasa malu karena saya tidak pandai menggunakan bahasa 

Inggris di depan teman-teman saya.  

P3: Saya tidak percaya diri karena bahasa Inggrisku tidak bagus. 

 

A: Apa yang kamu lakukan ketika kamu menonton televisi atau film 

atau mendengarkan lagu dalam bahasa Inggris? 

P1: Saya akan mencoba untuk mengerti kata-kata yang ada di televisi 

atau film atau lagu tersebut dan saya akan merasa senang jika saya 

mengetahui arti dari kata-kata tersebut. 

P2: Saya akan memperhatikankata-kata yang saya lihat atau saya 

dengar untuk mengetahui artinya. 

P3: Saya akan mencoba untuk mengerti arti dari kata-kata yang saya 

lihat atau saya dengar karena saya akan merasa senang jika saya tahu arti dari 

kata-kata tersebut. 

 
 

 


