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APPENDIX 

 

APPENDIX 1 

Questionare for piloting  test 

Teman-teman mohon questionare ini di isi dengan sebaik-baiknya dengan cara 

meberi tanda centang pada tabel yang tersedia. 

Pernyataan SS S N TS STS 

Kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

lebih bergengsi 

daripada kafe dengan 

menu yang 

menggunakan bahasa 

indonesia 

     

Kafe dengan menu 

bahasa Inggris lebih 

mahal dari kafe 

dengan  berbahasa 

indonesia. 

     

Saya merasa lebih 

senang  ketika pergi ke 

kafe yang menunya 

berbahasa inggris 
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Sayarelamengeluarkan 

uang lebih untuk 

membeli makanan dan 

miniman diakfe yang 

memakai bahasa 

inggris 

     

Saya menyukai menu 

berbahasa inggris dari 

pada menu berbahasa 

indonesia 

     

Saya merasa bangga 

ketika saya nongkrong 

di kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

     

Saya merasa bergengsi 

ketika saya membeli 

makanandan minuman 

berbahasa inggris 

     

Saya merasa bahwa 

kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

sama dengan  kafe 
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dengan menu 

berbahasa indonesia 

Saya tidak nyaman 

ketikasaya membeli 

mkanan dan minuman 

di kafe yang berbahasa 

inggris 

     

Kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

menambah 

pengetahuan bahasa 

inggris saya 

     

Suasana kafe lebih 

penting daripada menu 

berbahasa inggris 

     

 

Ket: SS= Sangat setuju, S= Setuju, N= Netural, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat 

tidak setuju 
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APPENDIX 2 

 

Questionare for research 

Teman-teman mohon questionare ini di isi dengan sebaik-baiknya dengan cara 

meberi tanda centang pada tabel yang tersedia. 

Pernyataan SS S N TS STS 

Kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

lebih bergengsi 

daripada kafe dengan 

menu yang 

menggunakan bahasa 

indonesia 

     

Kafe dengan menu 

bahasa Inggris lebih 

mahal dari kafe 

dengan  berbahasa 

indonesia. 

     

Saya merasa lebih 

senang  ketika pergi ke 

kafe yang menunya 

berbahasa inggris 

     



39 
 

 
 

Sayarelamengeluarkan 

uang lebih untuk 

membeli makanan dan 

miniman diakfe yang 

memakai bahasa 

inggris 

     

Saya menyukai menu 

berbahasa inggris dari 

pada menu berbahasa 

indonesia 

     

Saya merasa bangga 

ketika saya nongkrong 

di kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

     

Saya merasa bahwa 

kafe dengan menu 

berbahasa inggris 

sama dengan  kafe 

dengan menu 

berbahasa indonesia 

     

Saya tidak nyaman 

ketikasaya membeli 

mkanan dan minuman 
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di kafe yang berbahasa 

inggris 

Suasana kafe lebih 

penting daripada menu 

berbahasa inggris 

     

 

Ket: SS= Sangat setuju, S= Setuju, N= Netural, TS= Tidak Setuju, STS= Sangat 

tidak setuju 
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