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Appendix A 

Lembar Penilaian Validator 

 

Yogyakarta Muhammadiyah Senior High School Students’ Attitude on the 

Use of ICT in English Learning 

This questionnaire is adapted from Yunus, Lubis, and Lin (2009) 

Diharapkan untuk menilai butir-butir instrumen dengan mengisi skor: 

1 = Tidak relevan   3 = Cukup relevan 

2 = Kurang revelan   4 = Sangat relevan 

Part A. Demographic Information (Adapted from Lei (2009)) 

No. Original Statements 
Statements in Researcher’s 

Questionnaire 

Rating 

Scales 

1. 

 

Jenis kelamin 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

 

2. 

 

Perangkat elektronik yang sering 

digunakan: 

a. Komputer 

b. Laptop 

c. Tablet 

d. Handphone/ Smartphone 

e. Lainnya: 

 

3. The purposes in using 

student’s electronic 

devices: 

a. Learning-related 

activities 

Tujuan menggunakan perangkat 

elektronik 

a. Belajar 

b. Hiburan (main games, 

menonton video, dll) 

c. Pergaulan/ komunikasi 

(chatting, e-mail, dll) 
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b. Entertainment (playing 

games, watching 

videos, etc.) 

c. Social/communication 

activities (chat, e-mail, 

IM, etc.) 

d. Practical purposes 

(find info. you need) 

e. Self-expression 

(blogging, 

commenting, etc.) 

f. Constructive activities 

(creating Web pages, 

uploading 

video/audio/music, 

files, etc.) 

d. Mencari informasi 

e. Media untuk 

mengekspresikan diri 

(menulis blog, memberi 

komentar, dll) 

f. Kegiatan yang konstruktif 

(membuat website, 

mengunggah 

video/audio/musik/dokumen, 

dll) 

g. Lainnya: 

Part B. The Use of ICTs in English Learning 

No. Original Statements 

Statements in 

Researcher’s 

Questionnaire 

Rating 

Scales 

Adapted from Yunus, Lubis, and Lin (2009) 

1. Surfing internet to get 

information 

Saya mengakses Internet 

untuk mendapatkan 

informasi yang 

berhubungan dengan 

pelajaran bahasa Inggris 

 

2. Writing blogs in English Saya menulis blog dalam 

bahasa Inggris. 
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3. Reading English newspaper 

online 

Saya membaca 

koran/majalah online 

berbahasa Inggris. 

 

4. Practicing grammar 

exercises 

Saya berlatih soal-soal 

grammar bahasa Inggris di 

Internet. 

 

5. Practicing vocabulary 

exercises 

Saya berlatih soal-soal 

tentang vocabulary bahasa 

Inggris di Internet. 

 

6. Searching for words meaning 

and its pronunciation 

Saya mencari arti kata 

bahasa Inggris dan cara 

pengucapannya di kamus 

online. 

 

Source: Getting Smart Staff (2015) and Sherf and Graf (2014) 

7. Communicating each other 

in English learning, e.g. 

Edmodo and Schoology. 

Saya menggunakan 

Edmodo atau Schoology 

untuk berkomunikasi 

dalam pembelajaran 

bahasa Inggris. 

 

Part C. Attitudes on Benefits of Using ICTs in English Learning 

No. Original Statements 

Statements in 

Researcher’s 

Questionnaire 

Rating 

Scales 

Adapted from Yunus, Lubis, and Lin (2009) 

1. The use of ICT has helped 

improve my writing skills  

 

ICT membantu 

meningkatkan kemampuan 

menulis bahasa Inggris 

saya. 
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2. The use of ICT has helped 

enrich my English 

vocabulary 

 

ICT membantu 

meningkatkan penguasaan 

kosakata bahasa Inggris 

saya. 

 

3. The use of ICT has helped 

improve my English 

grammar 

 

ICT membantu 

meningkatkan kemampuan 

grammar bahasa Inggris 

saya. 

 

4. The use of ICT has helped 

me better in using English to 

communicate in my daily 

conversation 

ICT membantu saya dalam 

menggunakan bahasa 

Inggris untuk 

berkomunikasi dalam 

percakapan sehari-hari. 

 

5. Obtaining up to date 

information 

ICT membantu saya untuk 

mendapatkan informasi 

terbaru dalam bahasa 

Inggris. 

 

6. Increase motivation (Tri & 

Nguyen, 2014) 

ICT meningkatkan 

motivasi belajar bahasa 

Inggris saya. 

 

7. Students can test their 

listening capacity through 

computer-assisted packages, 

games, or online exercises 

on the Internet such as 

listening to a dialogue and 

answering the questions. 

(Jayanthi & Kumar, 2016) 

Saya dapat mengukur 

kemampuan listening 

menggunakan aplikasi, 

games, atau soal-soal 

listening dan dialog bahasa 

Inggris secara online di 

Internet. 
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8. The accessibility to get the 

learning materials are easy. 

(Isisag, 2012) 

Saya mendapatkan materi 

pelajaran bahasa Inggris di 

Internet dengan mudah. 

 

9. It is convenience to use ICT 

to get information  

 

ICT adalah sarana yang 

nyaman digunakan untuk 

mendapatkan informasi 

dalam pembelajaran 

bahasa Inggris. 

 

10. Using ICT in learning 

English is interesting  

 

Dengan adanya ICT, 

pembelajaran bahasa 

Inggris menjadi menarik. 

 

11. I like to use ICT in learning 

English 

Saya suka menggunakan 

ICT dalam pembelajaran 

bahasa Inggris. 
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Appendix B 

Questionnaire 

SURAT PENGANTAR KUESIONER 

 

Kepada Yth. 

Siswa/Siswi SMA Muhammadiyah 3, 5, 6 Yogyakarta 

Di tempat 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam penyelesaian pendidikan 

pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sebagai bahan penulisan skripsi kami 

melaksanakan penelitian dengan judul: 

YOGYAKARTA MUHAMMADIYAH SENIOR HIGH SCHOOL 

STUDENTS’ 

ATTITUDE ON THE USE OF ICT IN ENGLISH LEARNING 

Sehubungan dengan itu, kami mohon kesediaan adik-adik untuk mengisi 

kuesioner ini sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Perlu kami sampaikan bahwa 

hasil penelitian ini hanya untuk kepentingan akademik. 

Bantuan dari adik-adik untuk mengisi kuesioner ini dengan sejujur-

jujurnya, secara obyektif, dan apa adanya sangat berarti bagi penelitian ini. Untuk 

itu kami ucapkan terima kasih. 

 

 

Peneliti, 

 

HARTI MAWARNI PUTRI 

20130810134 
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Yogyakarta Muhammadiyah Senior High School Students’ Attitude on the 

Use of Information and Communication Technology in English Learning 

 

ICT (Information and Communication Technology) adalah Teknologi Informasi 

dan Komunikasi atau yang lebih kita kenal dengan TIK. TIK mencakup pengolahan 

informasi (berupa teks, grafis, gambar, suara, dan gambar bergerak) dan 

pendistribusiannya melalui jaringan telekomunikasi (seperti Internet). Dalam 

penelitian ini, peneliti merujuk pada ICT dalam penggunaannya untuk 

pembelajaran Bahasa Inggris yaitu pembelajaran berbasis Internet (Internet-based 

learning atau web-based learning) di mana siswa memanfaatkan segala bentuk 

aktivitas yang menggunakan ICT untuk menunjang pembelajaran bahasa Inggris. 

 

Questionnaire 

Adapted from Yunus, Lubis, and Lin (2009) 

Part A. Informasi Demografis 

1. Jenis kelamin (Beri tanda centang salah satu) 

  Laki-laki  Perempuan 

2. Perangkat elektronik apa yang sering anda gunakan sehari-hari? (Beri tanda 

centang dan boleh pilih lebih dari salah satu) 

Komputer 

Laptop 

Tablet 

Handphone/ Smartphone 

Lainnya (silakan tentukan sendiri) ______________ 

3. Untuk hal apa saja biasanya anda menggunakan perangkat elektronik tersebut? 

(Beri tanda centang dan boleh pilih lebih dari salah satu) 

Belajar 

Hiburan (main games, menonton video, dll) 

Pergaulan/ komunikasi (chatting, e-mail, dll) 

Mencari informasi 

Media untuk mengekspresikan diri (menulis blog, memberi komentar, dll) 
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Kegiatan yang konstruktif (membuat website, mengunggah 

video/audio/musik/dokumen, dll) 

Lainnya (silakan tentukan sendiri) _____________ 

ICT Attitudes Scales 

Tujuan dari skala ini adalah untuk mengetahui sikap (attitude) siswa terhadap 

penggunaan ICT dalam pembelajaran Bahasa Inggris. Tidak ada jawaban benar atau 

salah. Untuk itu, mohon beri tanda centang (√) pada kolom kosong yang mewakili 

sudut pandang kamu terhadap tiap pernyataan di bawah ini. Pastikan tidak ada 

pernyataan yang terlewatkan. 

Petunjuk: 

Gunakan skala di bawah ini untuk Part B 

1 1 : Tidak pernah 

2 2 : Jarang 

3 3 : Sering 

4 4 : Selalu 

Part B. Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Bahasa Inggris 

 

Pernyataan 1 2 3 4 

1 Saya mengakses Internet untuk mendapatkan 

informasi yang berhubungan dengan pelajaran 

bahasa Inggris 

    

2 Saya menulis blog dalam bahasa Inggris.     

3 Saya membaca koran/majalah online berbahasa 

Inggris. 

    

4 Saya berlatih soal-soal grammar bahasa Inggris di 

Internet. 

    

5 Saya berlatih soal-soal tentang vocabulary bahasa 

Inggris di Internet. 
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Petunjuk: 

Gunakan skala di bawah ini untuk Part C 

1 1 : Sangat tidak setuju 

2 2 : Tidak setuju 

3 3 : Setuju 

4 4 : Sangat setuju 

Part C. Perilaku terhadap Manfaat Penggunaan ICT dalam Pembelajaran 

Bahasa Inggris 

 

6 Saya mencari arti kata bahasa Inggris dan cara 

pengucapannya di kamus online. 

    

7 Saya menggunakan Edmodo atau Schoology untuk 

berkomunikasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 

    

Pernyataan 1 2 3 4 

1 ICT membantu meningkatkan kemampuan menulis 

bahasa Inggris saya. 

    

2 ICT membantu meningkatkan penguasaan kosakata 

bahasa Inggris saya. 

    

3 ICT membantu meningkatkan kemampuan 

grammar bahasa Inggris saya. 

    

4 ICT membantu saya dalam menggunakan bahasa 

Inggris untuk berkomunikasi dalam percakapan 

sehari-hari. 

    

5 ICT membantu saya untuk mendapatkan informasi 

terbaru dalam bahasa Inggris. 

    

6 ICT meningkatkan motivasi belajar bahasa Inggris 

saya. 

    

7 Saya dapat mengukur kemampuan listening 

menggunakan aplikasi, games, atau soal-soal 
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Thank you for your participation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listening dan dialog bahasa Inggris secara online di 

Internet. 

8 Saya mendapatkan materi pelajaran bahasa Inggris 

di Internet dengan mudah. 

    

9 ICT adalah sarana yang nyaman digunakan untuk 

mendapatkan informasi dalam pembelajaran bahasa 

Inggris. 

    

10 Dengan adanya ICT, pembelajaran bahasa Inggris 

menjadi menarik. 

    

11 Saya suka menggunakan ICT dalam pembelajaran 

bahasa Inggris. 
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Appendix C 

Feedback and Revision on Questionnaire 

Table C1 

Feedback and revision 

Expert Feedback Revision 

1 Add information about ICT. Add information about ICT in 

the first page of the 

questionnaire. 

1, 2, 3 Add option 'Lainnya_____' in 

item 'electonic devices used by 

students' and 'the use of 

electronic devices by students' in 

demograpic information. 

Add option 'Lainnya______' 

1 Translate English term in item 

'the use of electronic devices by 

students' such as commenting, 

files, blogging. 

‘Komunikasi' becomes 

'Pergaulan/Komunikasi' 

‘blogging’ becomes ‘menulis 

blog’ 

‘commenting’ becomes 

‘memberi komentar’ 

‘Constructive activities’ 

becomes ‘Kegiatan yang 

konstruktif’ 

‘upload 

video/audio/music/files’ 

becomes ‘mengunggah 

video/audio/music/dokumen’ 

 1,2,3 Add ‘English learning’ in items 

which need to add information 

related to English learning. 

Add ‘pembelajaran bahasa 

Inggris’ in item 1,3,4,5,6 in 

Part B and in item 

1,2,3,4,5,6,7 in Part C 
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1 Replace word ‘kehidupan’ in 

item 4 in Part C. 

‘kehidupan’ becomes 

‘percakapan’ 

1 Replace word ‘cocok’ in item 9 

in Part C. 

‘cocok’ becomes ‘nyaman’ 

1 Replace word ‘menyenangkan’ in 

item 10 in Part C. 

‘menyenangkan’ becomes 

‘menarik’ 

2 Add ‘magazine’ in item 3 in Part 

B.  

‘Saya membaca Koran 

online…’ becomes ‘Saya 

membaca koran/majalah 

online….’  

 2 Replace word ‘pengetahuan’ in 

item 2 in Part C.  

‘ICT membantu 

meningkatkan 

pengetahuan…’ becomes 

‘ICT membantu 

meningkatkan 

penguasaan…’  

2 Give more specific statement on 

item 7 in Part C. 

The statement becomes ‘Saya 

dapat mengukur kemampuan 

listening menggunakan 

aplikasi, games, atau soal-soal 

listening dan dialog bahasa 

Inggris secara online di 

Internet.’ 
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Appendix D 

t Distribution: Critical Values of t 
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Appendix E 

Consent Letters 
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