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Appendix 1 

ANGKET 

Jenis Kelamin 

Program Studi 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Bacalah pernyataan pada lembar berikut, kemudian pilihlah salah satu jawaban yng   

sesuai dengan keadaan anda yang sesungguhnya, kemudian berilah tanda silang(X) 

2. Pilihlah jawaban yang tersedia adalah: 

4 : Sangat setuju 

3 : Setuju 

      2    :Tidak setuju 

1 : Sangat tidak setuju 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Pernyataan 4 3 2 1 

1. menyukai dosen yang mengajar dengan menggunakan bahasa 
Inggris 

    

2. memiliki semangat untuk mengerjakan tugas yang yang 
diberikan oleh dosen 

    

3. senang mengikuti kegiatan-  kegiatan berbahasa Inggris     
4. selalu merasa senang bila mendapat masukan masukan 
tentang kekurangan dalam belajar bahasa Inggris 

    

5. merasa pengetahuan tentang bahasa Inggris bertambah     
6. merasa perlu referensi lain untuk menambah pengetahuan 
tentang bahasa Inggris 

    

7.Tertarik dengan tulisan/artikel/publikasi berbahasa Inggris      
8. merasa bahasa Inggris itu menarik dan menyenangkan     
9. merasa senang dan tidak pernah bosan     
10. merasa puas jika mampu berbahasa Inggris     
11. bertanya tanpa rasa malu pada dosen tentang materi yang 
tidak dipahami  

    

12. memiliki dan menggunakn buku pelengkap mata kuliah 
bahasa Inggris 

    

13. mendengarkan lagu berbahasa Inggris     
14. memperhatikan dengan seksama pada saat dosen 
menerangkan 

    

15. melihat jawaban teman saat dosen mengajukan pertanyaan      
16. bertanya kepda teman apabila diberi tugas     
17. menggunakan kamus untuk mencari arti kosakata yang sulit     
18. berlatih bahasa Inggris di rumah       
19. mengikuti kursus bahasa Inggris     
20. menonton film-film berbahasa Inggris      
21. saya lebih percaya diri      
22. dapat menambah wawasan lebih luas dan mengglobal     
23. saya mendapat peluang untuk memperoleh pekerjaan di era 
globalisasi  

    

24. dapat bergaul dan berkomunikasi dengan orang asing      
25. saya dapat memahami penutur asli bahasa Inggris dan 
kebudayaannya 

    

26. saya dapat berbicara dan brgaul dengan banyak orang dari 
pelbagai bangsa  

    

27. saya dapat berbicara seperti penutur asli bahasa Inggris     
28. saya lebih siap bila mendapat kesempatan berkeliling dunia     
29. saya dapat mempelajari berbagai budaya bangsa di dunia       
30. saya ingin pergi dan tinggal di salah satu negara yang 
berbahasa Inggris.  
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