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Appendix 1. FLCAS (Foreign Language Classroom Anxiety Scale)  

by Al-Tamimi(2016) 

Petunjuk Pengisian Kuesioner 

Berilah tanda centang (  ) pada kolom yang tersedia sesuai pilihanmu! 

Terdapat pernyataan negative dan positif, 

Pernyataan positif Pernyataan negative (bercetak 

tebal) 

 

1 = Sangat Tidak Setuju  

2 =Tidak Setuju 

3 = Netral 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

1 = Sangat Setuju 

2 = Setuju 

3 = Netral 

4 = Tidak Setuju 

5 = Sangat Tidak Setuju 

 

No.  Pernyataan  1 2 3 4 5 

1.  Saya merasa yakin pada diri sendiri ketika 

berbicara di kelas bahasa asing. 

     

2. Saya khawatir membuat kesalahan di 

kelas bahasa. 

     

3. Saya gemetar ketika tahu bahwa saya akan 

dipanggil di kelas bahasa asing. 

     

4.  Saya takut ketika tidak mengerti apa yang 

dikatakan guru di kelas. 

     



5.  Tidak masalah bagi saya untuk 

mengambil lebih banyak kelas bahasa 

asing.  

     

6.  Saya menemukan diri saya memikirkan 

hal-hal yang tidak ada hubungannya 

dengan pelajaran selama kelas bahasa 

berlangsung. 

 

 

    

7.  Saya terus berpikir bahwa siswa lain lebih 

baik dalam bahasa daripada saya. 

     

8.  Saya biasanya merasa mudah pada saat 

mengerjakan tes di kelas bahasa asing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Saya mulai panik ketika harus berbicara 

tanpa persiapan di kelas bahasa 

     

10. Saya khawatir tentang konsekuensi dari 

kegagalan kelas bahasa asing saya. 

     

11.  Saya mengerti mengapa beberapa orang 

begitu kesal dengan kelas bahasa asing. 

     

12. Di kelas bahasa, saya bisa sangat gugup 

ketika saya lupa hal-hal yang saya tahu. 

 

 

    

13. Memalukan bagi saya untuk mengajukan 

jawaban di kelas bahasa asing saya. 

 

 

    

14. Saya akan gugup berbicara dalam 

bahasa asing dengan penutur asli 

 

 

    

15. Saya kesal ketika saya tidak mengerti apa 

yang dikoreksi guru. 

     

16. Bahkan jika saya siap untuk kelas bahasa 

asing, saya merasa cemas tentang hal itu 

     



17. Saya sering merasa seperti tidak pergi ke 

kelas bahasa asing saya. 

     

18. Saya tidak merasa nyaman ketika saya 

berbicara di kelas bahasa asing.  

     

19. Saya takut guru bahasa saya siap untuk 

memperbaiki setiap kesalahan yang saya 

buat. 

     

20. Saya bisa merasakan jantungku berdegup 

kencang ketika aku akan dipanggil di kelas 

bahasa asing.  

     

21. Semakin banyak saya belajar untuk ujian 

bahasa, semakin bingung saya. 

     

22. Saya tidak merasa tertekan untuk 

mempersiapkan diri dengan sangat baik 

untuk kelas bahasa. 

     

23. Saya selalu merasa bahwa siswa lain 

berbicara bahasa asing lebih baik daripada 

saya.  

     

24.  Saya merasa sangat canggung saat 

berbicara bahasa asing di depan siswa lain.  

 

 

    

25. Kelas bahasa asing berjalan sangat cepat 

sehingga saya khawatir tertinggal. 

     

26.  Saya merasa lebih tegang dan gugup di 

kelas bahasa saya daripada di kelas saya 

yang lain 

     

27. Saya menjadi gugup dan bingung ketika 

saya berbicara di kelas bahasa saya. 

     

28. Ketika saya dalam perjalanan ke kelas 

bahasa, saya merasa sangat yakin dan 

santai.  

     



29. Saya menjadi gugup ketika saya tidak 

mengerti setiap kata yang dikatakan dosen 

bahasa asing.  

     

30. Saya merasa kewalahan dengan sejumlah 

peraturan yang harus dipelajari untuk 

berbicara dalam bahasa asing. 

     

31. Saya takut bahwa siswa lain akan 

menertawakan saya ketika saya berbicara 

bahasa asing. 

     

32. Saya mungkin akan merasa nyaman di 

sekitar penutur asli bahasa asing. 

     

33. Saya merasa gugup ketika guru bahasa 

asing mengajukan pertanyaan yang belum 

saya persiapkan terlebih dahulu. 

     

 

  

 


