
APPENDIX 1 
 

Petunjuk pengisian: 

Dihalaman berikut ini akan ada beberapa pernyataan yang harus Anda jawab, untuk 

itu saya mengharapkan kesediaan Anda untuk mengisi pernyataan ini. Sebelum Anda 

menjawab pernyataan ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Bacalah masing – masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan 

sejujur – jujurnya. 

2. Setiap pernyataan terdapat 4 pilihan jawaban yaitu: Sangat Sering (SS), Sering 

(S), Jarang (JR), Tidak Pernah (TP). 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling sesuai dengan keadaan Anda dengan 

memberi tanda silang (X) pada 

SS : Jika pernyataan tersebut Sangat Sering Anda lakukan. 

S : Jika pernyataan tersebut Sering Anda lakukan. 

JR : Jika pernyataan tersebut Jarang Anda lakukan. 

TP : Jika pernyataan tersebut Tidak Pernah Anda lakukan. 

3. Bila Anda merasa jawaban yang telah Anda silang tidak sesuai dengan diri 

Anda, Anda dapat mencoret jawaban yang Anda anggap tidak sesuai tersebut 

kemudian menggantinya dengan jawaban baru yang sesuai denagn diri Anda. 

Contoh:   SS       S       JR       TP 

4. Perhatikan pada waktu pengisian jawaban, jangan sampai ada pernyataan yang 

terlewatkan. 

5. Semua jawaban Anda dapat diterima dan tidak ada jawaban yang salah serta 

jawaban Anda dirahasiakan. 

 
 

Nama :  
Angkatan : 

 
 

”selamat mengerjakan dan terima kasih atas kesediaan Anda” 
 
 
 
 



 
No. Pernyataan SS S JR TP 
1. Anda sering mendengarkan segala sesuatu yang 

berbahasa Inggris, baik di luar maupun di dalam 
kelas. 

    

2. Anda sering mengalami kesulitan dalam mencerna 
apa yang anda dengar. 

    

3. Ketika anda mengalami kesulitan dalam 
mendengarkan, anda akan membuat klasifikasi 
tentang apa yang anda dengar kemudian 
mengelompokkannya. 

    

4. Anda menggunakan konsep yang sudah anda ketahui 
terhadap bahasa yang baru anda dengar. 

    

5. Anda merasa sulit jika harus mengangan – angan  
tentang apa yang anda dengar. 

    

6. Anda mengelompokkan kata- kata atau ide- ide yang 
saling berhubungan dengan menggunakan diagram 
pada kertas. 

    

7. Anda merasa memiliki keyakinan bahwa mencatat 
dengan gambar – gambar akan sangat membantu 
anda. 

    

8. Anda mencoba mengidentifikasi apa yang anda 
dengar dengan menggunakan bahasa anda sendiri. 

    

9. Anda merasa sulit mengidentifikasi apa yang anda 
dengar jika harus mencari kata kuncinya. 

    

10. Anda merasa sulit mengingat apa yang anda dengar  
meskipun dengan bahasa anda sendiri. 

    

11. Anda sering melakukan latihan berulang- ulang 
setelah mendengarkan untuk mencapai hasil yang 
anda inginkan. 

    

12. Anda merasa keberhasilan dalam mendengarkan tidak 
tergantung pada tehnik pengulangan. 

    

13. Anda akan menirukan secara fisik apa yang sudah 
anda dengar. Contoh: ”Take the pencil”. Sehingga 
membantu anda untuk mengingat informasi baru. 

    

14. Anda merasa cukup paham  hanya dengan sekali saja 
mendengarkan. 

    

15. Anda secara rutin menggunakan contoh greeting 
seperti ”Good Bye”, ”How are you?” dan “See you 
later” untuk membantu kecakapan anda. 

    

16. Anda merasa benar tidaknya pola kalimat tidak 
mempengaruhi anda dalam mengingat apa yang anda 
dengar. 

    

17. Anda hanya akan mencari ide – ide pokok terhadap 
apa yang anda dengar. 

    

18. Anda membutuhkan sumber- sumber pendukung 
untuk membantu anda ketika mendengarkan. 

    



19. Anda merasa keberhasilan dalam mendengarkan tidak 
dipengaruhi oleh media pendukung seperti cetak 
ataupun elektronik. 

    

20. Anda mencoba menggunakan kemampuan grammar 
anda ketika mendengarkan. Contoh: mengidentifikasi 
subjek, kata kerja, dll. 

    

21. Anda merasa meskipun anda tidak memiliki 
pengetahuan yang cukup, anda akan tetap berhasil 
dalam mendengarkan. 

    

22. Anda mencoba memperhatikan apa yang anda dengar 
dan fokus pada ekspresi verbal maupun non verbal. 

    

23. Anda merasa setiap kali mendengarkan anda harus 
memperhatikan semua hal yang ada. 

    

24. Anda sering menganalisa apa yang anda dengar 
dengan membandingkan terhadap bahasa anda 
sendiri. 

    

25. Anda sering menterjemahkan apa yang anda dengar 
melalui bahasa anda sendiri untuk memudahkan 
pemahaman. 

    

26. Anda menganggap apa yang anda dengar tidak perlu 
di terjemahkan menurut bahasa anda. 

    

27. Anda merasa sulit jika harus membuat perbandingan 
terhadap bahasa yang anda dengar dengan bahasa 
anda sendiri. 

    

28. Anda sering membuat catatan kecil untuk membantu 
anda mengingat apa yang anda dengar. 

    

29. Anda sering membuat poin- poin utama dari apa yang 
anda dengar dengan menggunakan huruf besar, 
tulisan besar, kotak ataupun lingkaran. 

    

30. Anda sering merasa telah menguasai apa yang anda 
dengar jika anda sudah bisa mencatat semuanya. 

    

31. Anda sering menebak arti kata- kata yang anda 
dengar melalui beberapa petunjuknya seperti suffix, 
preffix ataupun word order. 

    

32. Anda merasa cemas jika prediksi pada arti kata – kata 
yang anda dengar akan salah. 

    

33. Anda tidak memikirkan situasi dari apa yang anda 
dengar. 

    

34. Anda merasa mendengarkan segala sesuatu yang 
berbahasa Inggris sangat membantu masa depan 
anda. 

    

35. Anda merasa mudah memahami apa yang anda 
dengar dengan bahasa anda sendiri. 

    

36. Anda masih menemukan beberapa kesulitan ketika 
anda mendengarkan. 

    

37. Anda merasa terganggu jika harus mendengarkan 
sambil membuat catatan kecil. 

    



38. Ketika anda mendengarkan, anda akan 
memperhatikan kemudian membuat catatan kecil. 

    

39. Anda merasa tidak membutuhkan pengetahuan anda 
untuk mendengarkan hal yang baru. 

    

40. Anda lebih cenderung menggunakan catatan kecil 
yang berupa tulisan dari pada menggunakan gambar 
agar lebih mudah mengingat. 

    

41. Anda sering menggunakan gambar- gambar untuk 
membantu anda mengingat apa yang anda dengar. 

    

42. Anda cenderung menggunakan gambar- gambar 
dalam mencatat apa yang anda dengar dari pada 
menggunakan lingkaran atau diagram. 

    

43. Anda mengelompokkan kata- kata atau ide yang anda 
dengar dengan menggunakan garis, tanda panah atau 
lingkaran. 

    

44. Anda merasa tidak perlu mengidentifikasi dengan 
menggunakan bahasa Anda sendiri terhadap apa yang 
anda dengar untuk memudahkan pemahaman anda. 

    

45. Anda mencoba mengidentifikasi apa yang anda 
dengar dengan menggunakan kata kunci. 

    

46. Anda merasa sulit mengingat apa yang anda dengar 
meskipun dengan bahasa anda sendiri. 

    

47. Anda merasa kurang paham apa yang anda dengar 
meskipun anda mendengarkan secara berulang- 
ulang. 

    

48. Anda akan mendengarkan dalam jumlah yang banyak 
atau berkali- kali untuk merasa lebih paham. 

    

49. Anda akan menciptakan ekspresi fisik terhadap apa 
yang sudah anda dengar. 

    

50. Anda merasa tehnik pengulangan tidak akan 
mempengaruhi pemahaman terhadap apa yang anda 
dengar. 

    

51. Anda ingin melakukan pengulangan sampai beberapa 
kali untuk memahami apa yang anda dengar. 

    

52. Anda menggunakan pola kalimat yang benar untuk 
membantu anda mengingat apa yang anda dengar. 

    

53. Anda hanya akan mencari spesifikasi terhadap apa 
yang anda dengar sesuai dengan apa yang anda suka. 

    

54. Anda merasa media pendukung seperti cetak atau 
elektronik tidak dibutuhkan dalam mendengarkan. 

    

55. Anda sering melibatkan media lain, seperti cetak atau 
elektronik untuk membantu anda ketika 
mendengarkan. 

    

56. Anda sering menganalisa apa yang anda dengar 
dengan fokus pada frase ataupun kalimat. 
 

    



57. Anda merasa sulit jika harus menganalisa apa yang 
anda dengar dengan membandingkan dengan bahasa 
anda sendiri. 

    

58. Anda mencoba menganalisa apa yang anda dengar 
dengan fokus pada elemen-elemennya. Contoh: suara, 
kata, sintaksisnya dan mencari kesamaan atau 
perbedaan terhadap bahasa anda sendiri. 

    

59. Anda merasa tidak perlu menterjemahkan setiap kata 
ketika anda mendengarkan. 

    

60. Anda sering menterjemahkan kata per kata dari apa 
yang anda dengar. 

    

61. Anda merasa hanya cukup fokus pada bahasa yang 
anda dengarkan sehingga tidak perlu membandingkan 
dengan bahasa anda sendiri. 

    

62. Anda mencoba menerapkan pengetahuan anda 
ditinjau dari aspek linguistik bahasa anda sendiri 
ketika anda mendengarkan. 

    

63. Anda merasa hanya membutuhkan persiapan yang 
baik pada pendengaran anda untuk keberhasilan anda 
dalam mendengarkan. 

    

64. Anda sering membuat gambar- gambar sebagai 
catatan dari apa yang anda dengar. 

    

65. Anda mencoba mencatat semua yang anda dengar 
untuk menunjukkan bahwa anda telah menguasai apa 
yang anda dengar. 

    

66. Anda merasa telah menguasai dan memahami apa 
yang anda dengar dengan membuat poin- poin utama 
menggunakan huruf besar, tulisan besar, kotak 
ataupun lingakaran. 

    

67. Anda merasa prediksi yang anda lakukan tentang arti 
kata- kata yang anda dengar kurang membantu anda 
dalam mendengarkan. 

    

68. Anda sering menebak secara sistematis arti kata- kata 
yang anda dengar. 

    

69. Anda akan mengetahui tema apa yang anda dengar 
tanpa melakukan identifikasi terlebih dahulu. 

    

70. Anda mencoba mengidentifikasi tipe atau tema yang 
anda dengar misalnya apakah tentang story telling, 
musik, drama, dll. 
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