
Appendices 

Appendix 1. Attitudes and Motivation Questionnaire (English Version) 

Positive attitude 

1. English is an important part of the school programmer  

2. I have desire to learn good English  

3. I plan to learn as much English as possible  

4. Learning English is very great  

5. I put a lot of effort in learning English  

6. I really enjoy learning English  

7. I find learning English is very interesting  

8. I would read English newspapers and magazines as often as I could  

9. When I have English exercises, I will finish it immediately  

 

 Negative attitudes 

10. I prefer to read materials in other languages rather than English.  

11. It is hard to learn English.  

12. I feel stress in learning English.  

13. I find doing English exercises difficult.  

14. I force myself to listen to the teacher during English classes.  

15. During English classes, I become completely bored.  

16. I think that learning English is dull.  



17. When I leave school, I shall give up the study of English entirely because I am 

not interested in it.  

18. I never think of improving my English language.  

19. Learning English is a waste of time. 

 

 Intrinsic Motivation 

20. Learning English is good for self-development.  

21. Learning English will allow me to converse with more and varied people.  

22. I learn English in order to improve my English language skills.  

23. Learning English will allow me to be more at ease with English speakers.  

24. Learning English will enable me to better understand and appreciate English 

literature.  

25. Learning English allows me to participate more freely in the activities of other 

cultural groups.  

26. I learn English because it is something that I always want to do.  

27. I study English because I enjoy learning it.  

28. I feel more confident in learning English.  

29. I make full use of my time to learn English.  

 

 Extrinsic Motivation 

30. Learning English is important for my future career.  

31. Learning English is useful in getting a good job.  



32. I learn English because I need it to further my studies overseas.  

33. I study English because I want to do well in my examination.  

34. I need to learn English because it makes me a more knowledgeable person.  

35. I learn English because I can contribute more to the society.  

36. I need to learn English in order to finish high school.  

37. Learning English is important for me because other people will respect me more 

if I am good in English.  

38. I study English in order to please my family.  

39. I feel that no one is really educated unless he is fluent in English language. 

 

 

  



Appendix 2 Attitudes and Motivation Questionnaire (Indonesian Version) 

 Positive Attitudes 

1. Belajar berbicara bahasa Inggris adalah bagian penting dari pembelajaran 

bahasa Inggris 

2. Saya mempunyai keinginan untuk belajar berbicara bahasa inggris dengan baik 

3. Saya mempunyai rencana belajar berbicara bahasa Inggris sebanyak yang saya 

bisa 

4. Belajar berbicara bahasa Inggris sangat bagus 

5. Saya berusaha keras untuk belajar berbicara bahasa Inggris 

6. Saya sangat menikmati belajar berbicara bahasa Inggris 

7. Saya merasa belajar berbicara bahasa Inggris sangat menarik 

8. Saya akan membaca koran dan majalah berbahasa Inggris sesering mungkin 

9. Ketika saya mempunyai tugas, saya akan segera menyelesaikan 

Negative Attitudes 

10. Saya lebih suka membaca materi dalam bahasa lain daipada bahasa Inggris 

11. Sulit untuk belajar berbicara bahasa Inggris 

12. Saya merasa stres dalam belajar berbicara bahasa Inggris 

13. Saya merasa sulit dalam berbicara bahasa Inggris 

14. Saya memaksa berbicara bahasa Inggris di kelas 

15. Selama kelas public speaking, saya menjadi benar-benar bosan 



16. Saya fikir belajar berbicara bahasa Inggris sangat membosankan 

17. Ketika saya lulus dari PBI UII, saya akan berhenti belajar berbicara bahasa 

Inggris sepenuhnya karena saya tidak tertarik 

18. Saya tidak pernah berfikir untuk meningkatkan kemampuan berbicara 

sayadalam bahasa Inggris 

19. Belajar berbicara bahasa Inggris adalah buang-buang waktu 

Intrinsic Motivation 

20. Belajar berbicara bahasa Inggris baik untuk pengembangan diri 

21. Belajar berbicara bahasa Inggris akan memungkinkan saya untuk berbicara 

dengan orang-orang yang lebih banyak dan beragam 

22. Saya belajar berbicara bahasa Inggris untuk meningkatkan skill bahasa Inggris 

23. Belajar berbicara bahasa Inggris akan memungkinkan saya untuk lebih nyaman 

dengan penutur bahasa Inggris 

24. Belajar berbicara bahasa Inggris akan memungkinkan saya untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih baik dan menghargai bahasa Inggris 

25. Belajar berbicara bahasa Inggris memungkinkan saya untuk berpartisipasi lebih 

bebas dalam kegiatan kelompok budaya lainnya. 

26. Saya belajar berbicar bahasa Inggris karena itu sesuatu yang selalu saya ingin 

lakukan 

27. Saya belajar berbicara bahasa Inggris karena saya senang mempelajarinya  

28. Saya merasa pede dalam belajar berbicara bahasa Inggris 



29. Saya memanfaatkan waktu saya untuk belajar bericara bahasa Inggris 

Extrinsic Motivation 

30. Belajar berbicara bahasa Inggris sangat penting untuk karir saya di masa depan 

31. Belajar berbicara bahasa Inggris berguna untuk mendapatkan pekerjaan yang 

baik 

32. Saya belajar berbicara bahasa Inggris karena saya membutuhkannya untuk 

melanjutkan studi ke luar negeri 

33. Saya belajar berbicara bahasa Inggris karena saya ingin melakukannya dengan 

baik dalam ujian saya 

34. Saya harus belajar berbicara bahasa Inggris karena itu membuat saya menjadi 

orang yang lebih berpengatahuan 

35. Saya belajar berbicara bahasa Inggris karena saya dapat berkontribusi lebih 

banyak kepada masyarakat 

36. Saya perlu belajar berbicara bahasa Inggris untuk menyelesaikan studi saya 

37. Belajar berbicara bahasa Inggris sangat penting bagi saya karena orang lain 

akan menghormati saya jika saya pandai berbicara dalam bahasa Inggris 

38. Saya belajar bahasa Inggris untuk menyenangkan keluarga saya 

39. Saya merasa tidak ada yang benar-benar terpelajar kecuali dia fasih dalam 

berbicara bahasa Inggris 


