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APPENDIX 1 

Questionnaire of Foreign Language Classroom Anxiety Scale 

( Indonesian Version ) 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Perkenalkan nama saya Fella sufa fauzia, Mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris 

Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian skripsi ( 

Tugas Akhir ) dengan judul " The correlation of students anxiety to their speaking 

performance in public speaking class". Dengan ini saya meminta kesediaan 

saudara/i untuk menjadi resonden dalam penelitian yang sedang saya lakukan ini, 

dengan mengisi kuisioner penelitian berikut.  

Terima kasih atas kesediannya :)  

Kode kuisioner 

1 : Sangat tidak setuju 

2 : Tidak setuju 

3 : Ragu-ragu 

4 : Setuju 

5 : Sangat setuju 

Nama              :  

No. Telefon     : 

Jenis Kelamin : Laki-laki/ Perempuan  

Angkatan        : 2015/ 2016/ 2017 



No Kuisioner  1 2 3 4 5 

1 Saya tidak pernah merasa cukup yakin ketika saya berbicara 

di kelas PUBLIC SPEAKING 

     

2 Saya tidak takut untuk membuat kesalahan di kelas PUBLIC 

SPEAKING 

     

3 Saya tidak takut untuk membuat kesalahan di kelas PUBLIC 

SPEAKING 

     

4 Saya merasa takut ketika saya tidak mengerti apa yang 

diucapkan dosen dalam bahasa inggris 

     

5 Saya bersedia mengambil kelas PUBLIC SPEAKING lebih 

banyak ( jika tersedia ) 

     

6 Ketika saya di kelas PUBLIC SPEAKING, saya memikirkan 

hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan materi 

     

7 Saya selalu berpikir bahwa bahasa inggris siswa lain lebih 

baik dari pada saya 

     

8 Saya biasanya merasa tenang selama tampil di kelas PUBLIC 

SPEAKING.  

     

9 Saya mulai merasa panik ketika saya harus berbicara tanpa 

persiapan di kelas PUBLIC SPEAKING 

     



10 Saya merasa khawatir tentang konsekuensi dari kegagalan di 

kelas PUBLIC SPEAKING 

     

11 Saya tidak mengerti mengapa beberapa orang merasa kesal di 

kelas PUBLIC SPEAKING 

     

12 Dikelas PUBLIC SPEAKING, saya bisa sangat gugup 

sampai saya lupa hal-hal yang saya tau 

     

13 Saya merasa malu untuk menjawab secara sukarela di kelas 

PUBLIC SPEAKING 

     

14 Saya tidak akan merasa gugup untuk berbicara dalam bahasa 

inggris dengan penutur asli bahasa inggis 

     

15 Saya merasa kesal ketika saya tidak mengerti apa yang di 

koreksi oleh dosen 

     

16 Bahkan apabila saya sudah mempersiapkan untuk kelas 

PUBLIC SPEAKING, saya tetap merasa cemas 

     

17 Saya sering merasa tidak ingin mengikuti kelas PUBLIC 

SPEAKING 

     

18 Saya merasa percaya diri ketika saya berbicara di kelas 

PUBLIC SPEAKING 

     

19 Saya merasa khawatir ketika dosen PUBLIC SPEAKING 

saya mengoreksi setiap kesalahn yang saya buat 

     



20 Saya merasakan hati saya berdebar ketika saya akan di 

panggil di kelas PUBLIC SPEAKING 

     

21 Semakin saya belajar untuk tampil di kelas PUBLIC 

SPEAKING, semakin membuat saya bingung 

     

22 Saya tidak merasa tertekan untuk mempersiapkan diri dengan 

baik untuk kelas PUBLIC SPEAKING 

     

23 Saya selalu merasa bahwa siswa lain berbicara bahasa inggris 

lebih baik dari pada saya 

     

24 Saya merasa sangat canggung ketika berbicara bahasa inggris 

di depan siswa lain 

     

25 Saya merasa materi di kelas PUBLIC SPEAKING  terlalu 

cepat, sehingga saya khawatir akan tertinggal 

     

26 Saya merasa lebih tegang dan gugup di kelas PUBLIC 

SPEAKING dari pada dikelas lain yang saya ambil 

     

27 Saya merasa gugup dan bingung ketika saya berbicara di 

kelas PUBLIC SPEAKING 

     

28 Ketika saya akan masuk kelas PUBLIC SPEAKING, saya 

merasa sangat yakin dan santai 

     

29 Saya merasa gugup ketika saya tidak mengerti setiap kata 

yang diucapkan oleh dosen PUBLIC SPEAKING 

     



30 Saya merasa kewalahan dengan beberapa aturan yang harus 

saya pelajari untuk berbicara bahasa inggris 

     

31 Saya merasa takut apabila siswa lain akan menertawakan 

saya ketika berbicara bahasa inggris 

     

32 Saya mungkin akan merasa nyaman ketika sedang bersama 

dengan penutur asli bahasa inggris 

     

33 Saya merasa gugup ketika dosen bahasa inggris mengajukan 

pertanyaan yang belum saya ketahui sebelumnya 

     

 


