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Appendix 1: Interview 

  

INTERVIEW ITEMS 

 

No Pertanyaan 

1 Apakah  menurutmu bahasa inggris itu pelajaran yang sulit? 

2 
Apakah kamu menemukan kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

3 
Apakah kamu merasakan kesulitan dalam mengapresiakan 

sesuatu untuk dikatakan? 

4 
Bagaimana respon anda terhadap audiens yang mengejek 

anda saat berbicara menggunakan bahasa inggris? 

5 
Apakah kamu merasa percaya diri saat berbicara 

menggunakan bahasa inggris? 

6 
Apakah kamu mudah menerima atau berbagi pendapat 

dengan orang-orang? 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk bisa berbicara depan 

umum? 

8 
Apakah kamu menemukan factor kesulitan lainnya pada saat 

kamu berbicara dengan menggunakan bahasa inngris? 

9 
Hal apa yang telah kamu lakukan untuk mengimbangi 

kesulitan saat berbicara?  

10 Apakah kamu merasa sulit memahami materi bahasa inggris? 

11 
apakah lingkungan belajar mu memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

12 Apakah metode gurumu sesuai dengan tujuan pembelajaran? 
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Transcribe of Representative Interview 

 Respondent 01  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 
Susah, karna susah sya fahami 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah karna banyak anu, susah 

sekali cara menjelaskannya 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah karna selalu tegang 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu, seperti itu, seperti gagal 

focus 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak, karna takut salah 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Suka karna banyak yang pintar 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 
Percaya diri ji 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Susahka berbicara 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Memandang keatas ka 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 
Karna susah, susah bahasanya, 

karna artinya susah juga 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman jeka belajar dikelasku 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 
Sesuai ji kk 
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Respondent 02  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Kalau me nurutku kk, susah, 

karna susah penyebutan katanya, 

karna banyak yg tidak kuhafal 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Ehh kadang kadang, karna 

belumpa lancer bhs inggris 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Ehh, kalau berespresi, biasanya 

tdak kutau i 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Pastinya maluki, karna salah 

bicaraki, apalagi klo dilupa itu 

artinya kata katanya 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Pastiji, klo lancarji, apalagi klo 

jagoki bhs inggris 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Kalau kelas bhs inggris pastime 

iya. 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Ehh lumayan percaya diri 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Itu kalau kulupai bhs inggrisnya 

itu yang mau kuucapkan atau 

susun katakatanya 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Kadang kadang itu klo lupaka, 

liyat ka ke langit  

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna pengucapannya, ada 

susah, beda tulisanya 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Eh tidak terlalu nyaman, karna 

fasilitas sekolah be,um lengkap 

12 

Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Kadang kadang ji ia kk, tapi 

kadang juga kalau kudapat I 

yang gampang gampangnya. 
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Respondent 03  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Susah, karna tidak tauka 

berbahasa inggrsi 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah karna belum mengerti 

semua bhs inggris 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah karna tidak PEDE 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Langsung kaya stopki, langsung 

ki mau pergi, turun dari tempat 

duduk hahaha 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya dirika kk, krna 

masih gugup sekalika 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Suka sekali ka saya ini kk, biar 

tidak ditau jadi ditaumi kk 

7 

Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Tidak percaya dirika kk karna 

tidak lancer ki memang bhs 

inggris kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Koskanta, kosakata maksdnya 

kk hahah 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Ehhh, tutyp mata, baru hadap 

kedepan biar nd kaget 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna anudih, susah ji kk, karna 

banyak artinya nd kutau 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman nyaman sedikit 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sedikit sedikit, karna biasa 

sesuai kadang tidak 

 

 



62 
 

 
 

Respondent 04  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Gampang, kalau mauki bicara 

bhs inggris, apa, biasa na 

bilangii sok sok apa 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Yah, biasa pusingka, karna nd 

kutau apa topiknya 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah sekali kk, karna artinya 

saja nd ku tau, apalagi jarangka 

bicara bhs inggris, jadi kakuka 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu sekaliki kk, apalagi klo 

diketawai sama org pintar 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya dirika kk, karna 

takutka salah 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tergantung, kalau bagus yang 

ditemani diskusi, karna ada juga 

biasa yang tidak satu frekuensi 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Tudak percaya diri, karna nd 

ditau arttinya kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Itu karna biasa takutki salah, 

apadih, lebih besar takutnya 

disbanding beraninya kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Biasanya itu kk, minumka atau 

melihat keatas ka, atau melihat 

kebawahka 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Iye kk, sulit sekalika fahami 

karna artinya toh kk 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman ji kk 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Lumayan sesuai tapi susah kk 
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Respondent 05  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Karena dari diri saya ingin 

meningkatkan belajar bhs 

inggris saya karna waktu sd 

sampai smp saya tidak belajar 

bhs inggris 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Alhamdulillah tidak merasa 

kesulitan, karna menentukan 

topic itu tidak kesulitan ka ji kk 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Alhamdulillah saya tidak merasa 

kesulitan karna org merassa 

terhibur jika bicara 

mengeluarkan ekspresi 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Kalau soal ada yang mengejek, 

tidak saya hiraukan, untuk apa 

mendengar ejekan org yang ejek 

kita, kecuali dia memberikan 

saran 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Alhamdulillah saya percaya diri, 

saya sudah biasa bicara didepan 

umum 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Iyah saya suka, karna dengan 

diskusi bisaki bertukar pendapat 

dan saya faham ji kk 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

- 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Saya hanya kurang kosakata, 

penguasaan kosakata yang 

minim tentu buatka kk sulit 

memulai pembicaraan 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya hilangkan itu, cara nya 

yakni dengan bernafas slow 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna saya tidak pernah belajar 

bhs inggris 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman ji kk 
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12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Iya sesuai ji 

 

Respondent 06  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Tidak sulit, karna bhs inggris itu 

penting maka harus difahaami 

dengan mudah 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Eh temanya dih, susah ka kk, 

karna tidak fahamka 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Speaking yah, susah sekali 

karna saya itu demam panggung 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Eh merupakan saya merasa 

senang karna sebagai intropeksi 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Kadang percaya diri kadang 

tidak percaya diri juga 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak suka, dan tidak mampu 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak percaya diri 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Tidak ada ji kesusahan cuman 

pribadi saya yang malas sekali 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya hanya diam baru pindah ke 

topic selanjutnya 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Merasa sulit  

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan nyaman 
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12 

Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Kadang sesuai kadang juga 

tidak, kadang kita belajar 

bingung binfung juga 

 

Respondent 07 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Gampang saya mengerti 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah karna banyak kosakata 

yang tidaak saya faham 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah sekali, tpi klo kutau 

artinya bisaja 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Kalau teman teman nd ji, kalau 

tempat umum malu sekali 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Percaya diri kalau depan depan 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Suka dan saya mudah terima 

kritik saran org lain 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak percaya diri 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Urutkan kosa kata yang sulit 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya meras gugup sekali, 

biasanya tutyp mataja 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Masih banyak kosakata yang 

tidak saya mengerti 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Iyaa 
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12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Ada sesuai ada tidak jadi 

susahka fahami 

 

Respondent 08  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Susah, karna nd kutau bhs 

inggris kk 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah karna tidak kutau 

memang bhs inggris 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah karna ejaan saja susah 

apalagi ekspresi 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu, baru tambah salahki juga 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tiidak percaya dirika kodong kk 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak mudahka terima pendapat 

org lain si kk 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Malu sekalika klo depan umum 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Penyebutan dan kosakatanya kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Sangat gugp ka kk, jadi 

biasaanya diam jeka kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Kartna tidak kutau metto bhs 

inggris 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Sukaa ji 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Iyaa sesuai ji 
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Respondent 09  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Iyaa, susah sekali kk, karna 

tidak kutau artinya baru nd 

tauka jga penyebutannya. 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah kk, karna tidak saya 

faham artinya hehehe 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Sangat kesulitan kk 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Langsung ki gugup dan sangat 

kesulitanka 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya dirika, karna 

memang nd tauka bhs inggris 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Mudah jeka kk menerima 

pendapat 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak percaya diri, ini 

juga yang buatka sulit kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Karna anu, kesulitannya karna 

tidak bisaki sebut I baru tidak 

ditau artinya. 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Hanya diam ji saja kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna tidak ditau artinya kk 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Iya nyaman 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Biasa juga tidak biasa juga ia 
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Respondent 10  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Menurut saya susah 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Iya, kesulitan ka 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah sekali karna artinya juga 

tidak ditauki 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu sekali kk, ini juga kasi 

susahki bicara 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Kadang kadang 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak mudah kk, lebih baikka 

sendiri 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Tidak percaya diri, inimi kasi 

sulitka 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Penyebutan kosakatanya yang 

sangat susah 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

- 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Sangat sulit karna artinya juga 

tidak ditau kk 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan sih, nyaman ji jga 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Lumayan sesuai ji kk, tpi sering 

jga nd difaham 
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Respondent 11  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Susah kk, karna belum ditau 

vocabularynya 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah juga kk, karn tidak 

langsung ki punya ide kk 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah kk, karna lebih focus ke 

kosakata dari pada ekspresinya 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu tapi ingin menjadi lebih 

baik 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Ehh lumayang, tergantung 

vocab yang dikuasai 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Suka dan mudah ja terima 

pendapat 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Kalau org lain tidak percaya 

dirika 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Penyebutannya 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Senyum 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna nd terlalu faham 

kosakatanya 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman ji 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Iya sesuai ji kk 
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Respondent 12  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Susah karna penyebutannya 

susah 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah kk, krna nd ditau awali ki 

kk 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah juga kk, karna yah, 

artinya ang buatki ribet kk 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Sangat kesulitan kk, malu ki 

juga 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya diri kk 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak ditau artinya kk 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Belajar sendiri ji kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Diam ji saja kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Susah sekali kkk  fahami  

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Tidak nyaman si kk 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Lumayan kk 
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Respondent 13  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Yah kalau menurut saya 

gampang ji 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Kalau tema tergantung kondisi 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Tidak terlalu susah ji saya itu 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Kalau masalah diejekkan, nd 

terlalu ji kk itu saya rasakan 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Percaya diri sekali jeka soal 

kepedean kk 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Itu paling saya suka. Kaya 

diskusi 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Percaya diri  

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Masalah kesulitan itu dari pola 

kosakatanya ji 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Mengalihkan perhatian, ini juga 

kaya kesulitan ka kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna yang apa namanya, beda 

tulisan beda yang disebutkan 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Kalau disekolah nd terlalu 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Ai kalau guru kadang tidk sesuai 

juga 
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Respondent 14  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Kurang faham kk 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Kesulitan juga kk, krna tidk 

mengerti ka 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Tidak sulitji kk, apalagi klo 

kutau artinya 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu dong. 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya dirika 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Saya mudah ji kk 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Kesulitan juga ini kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Kurang kosakata yang paling 

utama kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya meras gugup pastinya tpi 

kadang mengalihkan pandangan 

saja 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Karna susah artinya 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Tidak nyaman, jadi nd 

konsentrasi kk 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesuai ji kk 
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Respondent 15  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Banyak materi tidak kufahami 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah sih, ada jga tidak 

dimengerti 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Susah sekali kk, tidk ditau 

artinya memang kk 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Tidak masalah ji kk soal ini 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Kurang percaya diri kk 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak mampuka sih kk, belajar 

sendiri ja saya 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Tidak percaya dirika kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Tidak memahami bahasa dan 

artinya kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Ini juga kseulitanku kk, tpi 

paksakan diri saja 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Mungkin karna artinya ji kk ituji 

paling penting 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Nyaman ji kk 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Yah sesuai 
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Respondent 16  

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Iya krna Penyebutannya  

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Iya susah sekali, krna 

penyebutannya jga 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Eh susah juga pastinya, krna 

malu jga 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu karna nd ditau ki 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya diri 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Kadang kadang 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

 

 Tidak percaya diri  

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Kosakatanya paling sulitka sama 

penyebutannya 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Ini jga kseulitanku tpi 

mengalihkan perhatian ji saja 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Susah difahami 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan ji ia 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesui ji kk 
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Respondent 17 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Tidak ji juga kk, karna saya 

sudah belajar bhs inggris 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Iya susah, karna biasa tidak 

kufahami artinya 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Iya susah, karna bagaimana dih, 

krna biasa tidak difahami 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Abaikan saja, sangat malu 

pastinya kk 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak, karna lebih bagus bhs 

Indonesia ji 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Saya tidak mudah untuk sharing 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak bias kk 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Kesulitan karna kosakatanya kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya lakukan yakni sedikit diam 

dulu 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Kesulitan juga 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Tidak 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesuai ji kadang kadang 
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Respondent 18 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Iya krna tidak biasa  

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah kk, karna tidak terbiasa 

pake bhs inggris 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Iya susah, krna focus ke hafalan 

saja 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Lumayan malu kk, disini jarang 

pake bhs inggris orang 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Terlalu percaya diri 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak percaya diri 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak mampu berbicara 

depan umum 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Tentu, factor kebiasaan 

kayaknya kk, dan susahka 

artikan i 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Tidak ada kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Sangat kesulitan kk 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan difasilitasi 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Kurang sesuai juga 

 

  



77 
 

 
 

Respondent 19 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Sangat sulit kk 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Susah, karna tidak bisaka 

ucapkan i 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Kesusahan kk 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Pasti merasa malu kk, dan tidak 

mampuka klo malu meka 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya diri ka 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak suka  

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Tidak percaya diri sekali 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Cara pengucapannya kk 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Saya hanya diam saja ji kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Sangat kesulitan  

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan mengfasilitasi 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesuai ji kk 
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Respondent 20 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Sangat kesusahan kk 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Karna tidak tau bahasanya 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Lumayan kesulitan juga klo 

tidak difahami 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Sangat malu kk, juga sangat 

kesulitan jika ada yang buat 

saya malu 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya diri 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Tidak mudah secara pribadi 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

Sangat tidak bias berbicara 

depan umum 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Hanya kesulitan dalam 

memahami text 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Belum memiki sosulinya kk 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Sangat kesulitan untuk itu 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan mengfasilitasi 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesuai ji kk kadang kadang 
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Respondent 21 

No Pertanyaan Jawaban 

1 
Apakah  menurutmu bahasa 

inggris itu pelajaran yang sulit? 

Iya krna susah disebut 

2 

Apakah kamu menemukan 

kesulitan dalam memikirkan ide 

suatu topik? 

Iya susah sekali, krna 

penyebutannya jga, dan susah 

difahami 

3 

Apakah kamu merasakan kesulitan 

dalam mengapresiakan sesuatu 

untuk dikatakan? 

Sangat merasakan malu 

4 

Bagaimana respon anda terhadap 

audiens yang mengejek anda saat 

berbicara menggunakan bahasa 

inggris? 

Malu karna bahasanya tidak 

difahami 

5 

Apakah kamu merasa percaya diri 

saat berbicara menggunakan 

bahasa inggris? 

Tidak percaya diri 

6 

Apakah kamu mudah menerima 

atau berbagi pendapat dengan 

orang-orang? 

Kadang kadang 

7 
Apakah kamu merasa dirimu tidsk 

bisa berbicara depan umum? 

 

Tidak percaya diri 

8 

Apakah kamu menemukan factor 

kesulitan lainnya pada saat kamu 

berbicara dengan menggunakan 

bahasa inngris? 

Kosakatanya paling sulitka sama 

penyebutannya 

9 

Hal apa yang telah kamu lakukan 

untuk mengimbangi kesulitan saat 

berbicara?  

Ini jga kseulitanku tpi 

mengalihkan perhatian ji saja 

10 
Apakah kamu merasa sulit 

memahami materi bahasa inggris? 

Susah difahami 

11 

apakah lingkungan belajar mu 

memfasilitasi mu dalam 

pembelajaran yang lebih baik? 

Lumayan ji ia 

12 
Apakah metode gurumu sesuai 

dengan tujuan pembelajaran? 

Sesui ji kk 
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QUESTIONNAIRE 

I. Identitas Siswa 

a. Nama Mahasiswa  : 

b. NIM    : 

c. Semester   : 

II. Petunjuk 

- Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (X) pada satu 

pilihan yang kamu anggap paling tepat. 

- Jawaban diberikan sesuai dengan keadaan yang anda rasakan sebenarnya. 

 

JAWAB SESUAI KONDISI YANG ANDA RASAKAN 

1.   Saya merasa bahwa factor Cognitif mempengaruhi Speaking saya ? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

2.   Saya sangat menglami kesulitan untuk berbicara walaupun ide dan konsep 

 telah saya siapkan ? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

3.  Saya merasa bahwa factor afektif mempengaruhi Speaking saya ?  

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

4.  Saya sangat kesulitan dikarenakan saya masih gugup saat speaking?  
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 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

5.  Saya merasa bahwa factor Psikomotoric mempengaruhi Speaking saya ?? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

6.  Saya merasa sangat kesulitan berbicara didepan umum? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

7.  Saya merasa bahwa factor Lain selain (Cognitif, afektif, psikomotorik)  

 mempengaruhi Speaking saya ?? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

 

8.  Saya merasa tidak mengalami kesulitan apapun saat speaking? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

9.  Saya sangat kesulitan untuk mengolah katakata saat speaking? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

10.  Saya merasa sangat kesulitan speaking karna saya tidak aktif komunikasi? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 
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11.  Saat Speaking saya sangat kesulitan dikarenakan audiens yang sangat 

 banyak? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 

12.  Faktor tempat, lokasi, dan setting ruangan membuat sayaa sulit saat 

 speaking? 

 a. Selalu     c. Tidak 

 b. Kadang-kadang    d. Tidak Pernah 
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Score of the Questionnaire 

No 
Pertanyaan 

Ke- 

Responden Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 1 4 2 2 2 4 1 1 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 

2 2 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 1 3 2 3 3 4 2 

3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 

5 5 3 2 4 4 3 1 1 3 4 2 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 3 

6 6 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 4 4 4 

7 7 1 4 4 4 2 3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 3 

8 8 4 2 3 3 3 3 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 

9 9 3 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 

10 10 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 3 3 3 4 

11 11 4 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 3 4 

12 12 1 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 4 3 3 3 1 3 1 4 2 3 
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Appendix 3 Documentation 

Interview and Fillied Questionneri 
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