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The analyzes of SILL 

Item  Score   

Memory S1 S2 

Creating     

MS 1 (grouping) 4 2 

MS 2(associating) 3 3 

MS3 (elaborating) 3 3 

Avarage 3.3 2.7 

Applying images     

MS 4(using imagery) 5 3 

MS 5 (semantic mapping) 3 3 

Average 4 3 

Employing Action     

MS 6 (Physical response) 1 1 

MS 7(Physical response) 3 3 

MS 8(mechanical techniques) 3 3 

Average 2.3 2.3 

Reviewing well     

MS 9(structural viewing) 4 3 

Average Memory 3.2 2.7 

Cognitive     

Practicing     

CS 1(Repeating) 5 4 

CS 2 (sound and writing system 4 5 

CS 3 (Recognizing) 3 3 

CS 4 ( Recombining) 2 2 

Average 3.5 3.5 

Receiving and Sending Message     

CS 5 (Getting idea quickly) 2 2 

CS 6 ( Using resources) 3 3 

Average 2.5 2.5 

Analyzing and reasoning     

CS 7 (Reasoning deductively 3 3 

CS 9 (Analysis contrastively) 3 3 

CS 10 (Analyzing Expression) 3 3 

CS 11 (Transferrring) 2 2 

CS 12 (Translating) 2 5 

Average 2.6 3.2 

Reading structure for input and output     

CS 13(Taking notes) 4 3 

CS 14 (Summarizing) 2 2 

CS 8 (Highlighting) 2 2 

Average 2.7 2.3 

Average Cognitive 2.7 2.8 

Compensation     

Guessing intellegent     

 CMPLK 2 (using geture) 4 5 



CMPLK 1 ( guessing intelligently) 4 4 

CMPLK 3 ( guessing intelegently) 4 3 

Average 4 4 

Overcoming limitations in speaking and writing     

CMPLK 4 ( Adjusting or approximating the message) 3 3 

CMPLK 5 (adjusting or approximating  the message) 4 3 

CMPLK 6 ( using a circumlocution or synonym) 4 3 

Average 3.7 3 

Average Compensation 3.7 3.2 

Metacognitive     

Centering the studnets learning     

MC 1  ( overview &lingking with already known material) 4 3 

MC 2  ( paying attention) 3 3 

MC 3 ( Delaying speech production to focus listening) 3 5 

Average 3.3 3.7 

Arranging and planning the learners learning     

MC 4 ( (Finding out about language learning) 2 3 

MC 5 ( Organizing) 2 4 

MC 6 (Seeking practice opportunity) 3 2 

MC 7 (Purposeful reading) 2 2 

MC 8 ( setting goal and objectives) 3 3 

Average 2.4 2.8 

Evaluating the learners’ learning     

MC 9 ( self monitoring and evaluating 3 3 

Average Metacognitive 2.6 2.9 

Affective Strategy     

Lowering anxiety     

AF 1 ( Using Progressive relaxation) 4 4 

Encourages students self     

AF 2 ( Making positive statements) 2 2 

AF 3 (Rewarding yourself) 2 2 

Average 2 2 

Taking students emotional temperature     

AF 4 ( Listening to your body ) 3 3 

AF 5 ( Writing a language learning diary) 1 1 

AF 6 ( Discussing feeling to other) 3 3 

Average 2.3 2.3 

Average Affective 2.4 2.4 

Social Strategy     

Asking question     

SOCLK1 (asking clarification) 4 4 

SOCLK2 ( asking for correction) 2 3 

Average 3 3.5 

Cooperating with others     

SOCLK3 ( cooperating with others) 2 2 

SOCLK4 ( cooperating with proficient users of the new 

language) 3 3 

Average 2.5 2.5 



Empathizing with others     

SOCLK5 ( Becoming aware of other thoughts) 2 2 

SOCLK6 ( Developing cultural understanding)  1 1 

Average 1.5 1.5 

Average Social 2.1 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview Guideline to Students 

Title : Interview Guideline to Students 

Purposes : 1. To identify learning strategies used by good oral competent 

students of MAN Karanggede. 

2. To analyze factors that contributes the choice of learning 

strategies used by good oral competent students of MAN 

Karanggede. 

3. To identify the dominant strategies used by good oral 

competent students of MAN Karanggede. 

4. To identify the similarities and the differences of learning 

strategies used by good oral competent students of MAN 

Karanggede. 

 

Blueprint 

Aspect Indicators 
Item 

Number 
Total 

Goals 1. Pendapat siswa tentang pentingnya Bahasa Inggris 

2. Alasan siswa dalam mempelajari bahasa Inggris 

3. Lama belajar Bahasa Inggris siswa 

4. Kesulitan siswa dalam belajar bahasa Inggris dalam 

mempelajari empat skill (Speaking, Reading, Writing 

and Listening) 

 

 

1,2,3,4 4 

Speaking skill 5. Bagaimana perasaan anda ketika belajar 

Bahasa Inggris? 

6. Apa yang siswa lakukan untuk mengembangkan 

kemampuan berbicara (speaking skill)? 

7. Bagaimana cara siswa dalam memperkaya kosa kata 

Bahasa Inggris? 

8. Bagaimana cara siswa untuk memperlancar 

pengucapan Bahasa Inggris (pronounciation)? 

9. Bagaimana cara siswa dalam mempelajari grammar? 

10. Bagaimana cara siswa untuk meningkatkan 

kelancaran (fluency) dalam kemampuan berbicara 

(speaking skill) 

11. Bagaimana cara siswa untuk meningkatkan ketepatan 

5,6,7,8,9,10,

11,12 

8 



(accuracy) dalam kemampuan berbicara (speaking 

skill). 

12. Kepada siapa siswa meminta bantuan untuk 

mengembangkan kemampuan berbicara? 

 

Learning 

experiences in 

speaking 

13. Apakah anda memiliki pengalaman berbicara dengan 

orang asing (foreigner)? 

14. Apa yang siswa lakukan ketika berbicara dengan 

orang lain berbahasa inggris dan tidak paham / lupa 

dengan satu kosakata. 

15. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemilihan 

cara belajar anda? 

16. Bagaimana peran guru, orangtua dan teman dalam 

proses belajar Bahasa Inggris? 

12,13,14,15,

16 

4 

Setting and 

place 

17. Bagaimana cara siswa mengatur waktu antara belajar 

bahasa Inggris dengan pelajaran yang lain? 

18. Dimana tempat belajar yang membuat siswa nyaman 

dalam mempelajari Bahasa Inggris. 

17,18 2 

Total Items 18 

 

Based on SILL 

1. Apakah anda pernah memberikan penghargaan terhadap diri anda sendiri 

ketika mendapatkan hasil yang baik dalam speaking skill?  

2. Apakah yang anda lakukan untuk mereview atau mengecek kembali tugas 

atau cara pengucapan dalam bahasa inggris? 

3. Apakah yang anda lakukan ketika anda mengalami kesulitan ketika 

berbicara bahasa inggris dengan orang lain? 

4. Apa yang anda lakukan untuk mencari kesempatan untuk berbahasa 

inggris? 

5. Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosakata? 

6. Apakah anda sering memusatkan perhatian ketika belajar Bahasa Inggris? 

7. Apakah kamu suka nonton film untuk belajar speaking dan listening? 

 

 

 



Nama siswa: Student 1 

Interview on 19
th

  March 2016 

 

1.  Menurut anda, apakah belajar Bahasa Inggris  itu penting? 

Bahasa inggris itu penting, karena mengembangkan bakat kemampuan kita 

kalau  ada kompetisi”.
4 (Arranging and planning). 

2. Mengapa anda harus belajar Bahasa Inggirs? 

Ya, untuk mendukung kegiatan belajar biar seimbang antara sains dengan 

bahasa. Jadi paham disains dan bahasanya.
.4 (Arranging and planning) 

3. Berapa lama anda mempelajari bahasa Inggris? 

Dari SD kelas 4 sampai sekarang kelas sebelas, sekitar delapan tahun. 

4. Beberapa orang menganggap bahwa Bahasa Inggris sulit, menurut anda 

aspek apa yang paling sulit dalam mempelajari Bahasa Inggris? (Speaking, 

reading, writing atau listening). 

Listening, karena kalau writing menulis itu sudah dari kecil dah diajarin 

nulis kita dah bisa bedain mana A,B,C,D, trus kalau reading juga dah 

diajarin dari kecil. Kalau speakingkkan tinggal kelihaian mulut aja mau 

ngomong apa. tapi kalau listeningkan biasanya yang paling sulit itu kalau  

dengarin dari orang luarnya sendiri. Itu kan pengucapan mereka 

pronunciationnya sama kitakan beda jadinya mereka bilangnya apa kita 

dengernya apa jadi susah buat kita untuk memahami yang dikatakan oleh 

orang-orang itu. Pernahkan bule itu bilang “degrees” jadi saya tu 

dengernya apa gitu jadi saya gag jawab saya gag nanggepin karena gag 

paham. Padahal kalau ditulis saya tahu kalau artinya degrees itu 

perbandingan jadi karena gag terbiasa dengerin jadi gag paham. 

5. Bagaimana perasaan anda ketika belajar Bahasa Inggris? 

Seneng, ya seneng aja gurunya enak saya seneng belajar bahasa Inggris. 

6. Apa yang anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

Inggris terutama dalam speaking skill? 

Mengembangkan kemampuan speaking, ehmm latihan setiap hari. Kalau 

dulu dalam kursus itu pernah diajarin kalau pengen lancar bahasa inggris 



itu dalam waktu satu bulan bisa cepet lancar asalkan kuncinya cuma satu 

apapun yang kamu lakukan sehari-hari ucapkan dengan bahasa Inggris. 

Contohnya kalau kamu lagi makan ya kamu bilang “ I am eating” trus 

kalau kamu mau duduk kamu bilang “I am sitting”. Trus kalau ya setiap 

kegiatan  diucapin dalam bahasa Inggris. 
2 (Practicing). 

Cari-cari dikamus 

tambah-tambah vocab kan nanti lama kelamaan bisa 
2 (receiving and sending 

message)
. Itu awal-awal aku lakukan waktu masuk les kalau sekarang jarang. 

Karena sekarang gag ikut les jadi kalau diles itu kan pasti ada yang 

membimbing jadi aku bisa termotivasi trus kalau leskan juga ada tuntutan. 

Tuntutan untuk bisakan dalam les-lesan itu tapi karena sekarang dah gag 

ikut les lagi jadi ya udah free. Dulu waktu leskan setiap pertemuan harus 

describe something jadi kalau gag hafalan vocab gag hafalan itu kan gag 

bisa. 
2 (Practicing). 

 

7. Apa yang anda lakukan untuk memperbanyak kosa kata dalam Bahasa 

Inggris? 

Dari guru.  Biasanya kalau yang paling banyak itu dengerin lagu yang 

lagi tren-teren tu trus kelihatannya enak trus kita cari-cari lagunya 

download lagu liriknya sekalian terjemahnya. Truskan karena gag tahu 

trus kita cari tahu trus keingat sendiri dah nyimpen sendiri tu dah ke save 

sendiri tu memorinya. 
1 (Appliying sounds). 

Trus dari itu guru memberikan apa 

ya kayak suatu bacaan atau apa kita kan gag tahu trus kita tanya jadi tahu. 

Trus dari teks bisa teks pidato itu kan pernah ikut pidato cari-cari artinya. 

Trus teks tes mid, tes ujian semester atau apa itulah itu kan biasanya ada 

vocab-vocab baru yang waktu tes itu gag tahu truskan cari tahu KEPO
 2 

(analyzing and reasoning)
.   

8. Bagaimana cara anda untuk mempelajari grammar? 

Gag terlalu suka ribet. Mempelajiranya karena dulu pernah ada yang bilang 

waktu guru les grammar itu sebenarnya gag begitu penting yang penting itu 

penyampaiannya. Yang penting mereka tahu orang luarnya itu juga kalau 

ngomong juga gag sesuai dengan grammar jadi yang penting kamu tahu 

artinya kamu tahu maksut mereka kamu bisa jawab mereka paham ya udah 



selesai. Jadi aku gag belajar sendiri paling juga kalau disekolah itu aja. 

Ngikutin rumus yang udah dicatetin sama gurunya petern-paternnya apa 

contohnya apa jadi tinggal masukin aja.  

9. Apa yang anda lakukan untuk memperlancar pengucapan (pronunciation) 

dalam bahasa Bahasa Inggris? 

Latihan  ngomong aja, latihan dirumah trus dengerin dari orang-orang 

yang udah bisa itukan bisa tanya – tanya
2 (Practicing)

 . Biasanya tanya sama 

guru sama siapa ya, ya sama guru aja
 6 (asking question)

. Karena aku nganggap 

teman-teman gag ada yang punya kemampuan yang lebih menguasai.  

10. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kelancaran (fluency) dalam 

speaking skill? 

PD aja, jadikan kalau kita dah PD kita mau ngomong bener atau salah 

yang penting ngomong aja. Kalau dulu kan dah diajarin gitu salah bener 

ngomong aja yang penting jangan diem kalau diem malah kelihatan gag 

tahunya tapi kalau kamu asal ngomong walaupun salah yang penting 

terjang aja 
5 (lowering anxiety)

. Trus sama Bapak juga dicarikan les – les 

Bahasa Inggris waktu awal masuk di MAN ini, tapi sekarang aku dah gag 

les.
4 (arranging and planning) 

11. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan ketepatan (accuracy) dalam 

kemampuan berbicara (speaking skill)? 

Lewat gesture, ya kan kalau mau makan kan tangannya kalau orang 

Indonesia gini ya mereka secara otomatis pasti paham. Trus juga kalau 

mau pergi juga kesana nunujukin. Ya secara gag langsungkan mereka 

paham 
3 (overcoming limitation)

.  

12. Kepada siapa anda meminta bantuan untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara (speaking)? 

Sama ehm speaking skill? Sama guru. Saya tanya apa trus guru jawab 

trus saya aplikasikan ternyata grammarnya kayak gini structurenya kayak 

gini kata-kata yang tepat kayak gini jadi itu juga memancing kita buat 

ngomong 
6(asking question)

. Pernah ikut lomba pidato, ikut les Bahasa Inggris 

waktu liburan setelah kelulusan SMP di Jakarta. Pernah juga ditawari 



kalau aku lanjutin lesnya di Jakarta aku bisa dapat besiswan di Australia 

tapi karna jauh dan dipikir-pikir trus gag jadi akhirnya pulang waktu itu 

kan aku Cuma niatnya ngisi liburan dirumah kakak 
4 (arranging and planning).

 

Kalau dirumah ada bapak, bapak kan juga pernah ngajar Bahasa Inggris 

walaupun gag kuliah Bahasa Inggris. Trus sama kakak juga tapi kakaknya 

jauh 
6 (asking questions)

.   

13. Apakah anda memiliki pengalaman berbicara dengan orang asing (foreigner)? 

 Punya, waktu hunting tourist ke Prambanan. Itukan pas ada apa ya 

program hunting tourist gitu lah. Waktu hunting tourist itu kan kita dikasih 

tuntutan  harus bisa menemukan tourist-tourist dan mengajak ngobrol 

usahakan mereka itu tertarik sama apa yang kamu omongin. Waktu itu dari 

lesnya udah dikasih teks tentang story-story Prambanan kita suruh 

memahami teks itu. Nanti kita kasih tahu ke tourist yang gag tahu 
2 

(Practicing)
. Kan mereka kesana Cuma lihat bangunannya kayak batu-batu trus 

kita seakan-akan kayak guidenya gitu ngasih tau Prambanan itu dari dinasti 

apa abad keberapa. Ada berapa lokasi, ada dewa Siwa dewa apa gitu jadi ya 

lewat kayak gitu. Trus pernah ngomong sama bule juga trus apa ya dia itu 

bilangnya ya sepahamku orang Indonesia itu orangnya ramah-ramah kan 

dia pikirkan anak pelajar waktu itu kan aku masih awal-awal masuk SMA 

mereka itu  bilang orang Indonesia itu anaknya rajin-rajin mau aja disuruh-

suruh cari-cari orang tanya-tanya mau mereka itu berani gitu lo. Kalau 

disana kan gag paling orang barat orangnya itu Jaim-jaim gitu. Kan karena 

mereka apa ya terkesan berfikir individualis, udah bisa aja ngapain nanya-

nanya. Orang barat kan biasanya kayak gitu gag kayak orang timur. Aku 

ngomong sama 3 atau 4 gitu tapi namanya yang masih ingat itu Mr.Charli 

dari mana ya lupa aku gag tanya tapi da lagi yang couple itu dari Amerika 

yang couple suami istri juga udah lumayan tua mereka itu seneng banget 

lihat anak-anak Indonesia berani ngajak ngomong orang-orang luar ya 

terkesan apa ya Wow. Kalau disini paling kan ada tetangga yang punya 

suami bule dari situ tu la itu pernah  ngobrol sebentar waktu mereka 

berkunjung kerumah ya silaturahmi gitu trus karna si suaminya itu gag bisa 



bahasa Indonesia jadikan Istrinya jadi transleter trus waktu itu kan aku 

denger wah ada orang ngomong bule dirumah trus aku ngindek-ngindek 

lihat ih ngomongnya kayak gitu trus disuruh bapak. Sini-sini trus ngomong 

bentar trus dia tu ngomong apa orang bule itu ngomongnya blibet-blibet 

gitu mulutnya Cuma tak ya ya ya gitu sebenarnya tu tahu paham tapi mau 

jawabnya tu gimana gitu kayak tahu-tahu gak tahu kurang PD kan waktu itu 

masih SMP kelas tigaan.  

14. Apa yang anda lakukan ketika berbicara dengan orang lain berbahasa inggris dan 

anda tidak paham / lupa dengan satu kosakata? 

Pernah ya waktu hunting tourist itu kan ada yang kecapean gitu jadi kita 

ajak ngomong entah dia itu nyambung atau gag jadi mereka itu bilang 

what-what gitu.  Kan aku yang ngomong jadi karena mereka bilang what 

what kaya gag tahu trus aku minta tolong sama temenku kamu aja yang 

ngomong 
6 (cooperate with other)

.  Lewat gesture, ya ka kalau mau makan kan 

tangannya kalau orang Indonesia gini ya mereka secara otomatis pasti paham. 

Trus juga kalau mau pergi juga kesana nunujukin. Ya secara gag langsungkan 

mereka paham 
3 (using gesture)

. 

15. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemilihan cara belajar anda? 

Lebih gampang diinget, iya itukan teks itu pernah baca kita cari, kita tulis 

jadikan secara gag langsung otak sama tangan itu bekerja trus kalau 

sempat – sempet inget lupa trus nulis dikit-dikit o tau lanjutanya keingat. 

Trus kalau dari lagu karena lagu itu kan maksutnya terkenal gitu. Lagu 

zaman sekarang nanti sepuluh tahun yang akan datang masih ada jadikan 

tahan lama kalau cari-cari arti dari kayak gitu arti dari lagu. Kan kalau teks 

sekarang ada tapi kan bisa hilang tapi kalau kata-kata dilagu kan gag hilang 

tahan lama. Kita bisa download cari-cari lirik.  

16. Bagaimana peran guru, orangtua dan teman dalam proses belajar Bahasa Inggris? 

Aku orangnya moody, jadi belajarnya ya kalau lagi pengen aja. Peran guru 

sangat membantu, selain dia mengajar kita gimana ya kalau anak mudakan 

sekarang sukanya curhat, bisa jadi tempat curhat jadi guru tahu apa yang 

guru rasain guru tahu jadi kalau ada apa-apa guru paham ternyata anak 



ini tu gini jadi bisa dingertiin. Bisa dianggap temen walaupun sebenarnya 

ada kata-kata guru itu ya guru gag boleh dianggap temen tapi kalau dalam 

menurut saya kan biar kita merasa nyaman ya dianggap teman walaupun 

kita menganggap dalam konteks dia itu guru. Dia ajakin ngobrol dalam 

masalah apa, kalau yang gurunya muda ya bisa diajak ngomongin masalah 

anak muda. Jadi guru itu orang tua kedua 
5 (taking emotional temperature)

.   

Orang tua penting, sangat sangat penting. Apa yang bisa didpatkan apa 

yang bisa dilakukan itukan pasti karena orang tua. Sangat membantu karena 

bapak bisa bahasa Inggris trus dari segi ekonomi ikut les-les.  

Peran teman lebih ke fell. Perasaan nyaman aja kalau mungkin kan 

bukannya aku ngerasa sok pinter atau gimana tapi kadang temen-temen tak 

ajak ngomong Inggris trus mereka ketawa karena gag paham jadi lucu aja 

sok Inggris biar gag sepaneng walaupun lagi belajar 
5 (lowering anxiety)

.  

17. Bagaimana cara anda mengatur waktu antara belajar bahasa Inggris dengan 

pelajaran yang lain? 

Cara mengatur pelajaran bahasa inggris dengan pelajaran yang lain. Aku 

sih gag ada pelajaran yang paling disukai tapi kalau pelajaran yang gag 

disukai ada. Ehm kadang kalau lagi pengen belajar aja kadang dengerin 

lagu-lagu bahasa Inggris kalau ada keinginan dari diri sendiri aja. Jadi 

karena bahasa Inggris itu bahasa jadi tinggal ngomong praktek tapi kan 

kalau yang eksak kayak kimia harus latihan harus pakai alat . Kalau 

bahasa inggriskan kalau aku sebenarnya tinggal ngomong gitu aja. 

(employing action) 

18. Dimana tempat belajar yang membuat anda nyaman dalam mempelajari Bahasa 

Inggris? 

Tempat belajar yang membuat nyaman dalam mempelajari Bahasa 

Inggris Kamar sendiri sepi 
4 (Centering the learners learning). 

 

 

 

 



Interview Tanggal 4 Agustus 2016 

1. Apakah anda pernah memberikan penghargaan terhadap diri anda sendiri 

ketika mendapatkan hasil yang baik dalam speaking skill? 

Menyenangkannya lewat orang lain, kan saya punya kakak cowok na itu 

kalau saya lagi seneng diajak ke karangggede beli makan beli apa tapi 

akhirnya dia yang bayarin. Tapi bukan saya yang minta. Tujuannya ya 

menyenangkan ya kalau lagi pengen juga. Tapi gag aku niatkan untuk 

memberi penghargaan misalnya dapat nilai jelek dapat nilai bagus saya 

biasa gag begitu mempengaruhi. Kalau lagi punya duit ya saya yang bayar 

kalau lagi punya, kalau gag ya karna dia mau berati dia yang bayar. 

Alesannya ya mosok cewek yang bayarin.  

2. Apakah yang anda lakukan untuk mereview atau mengecek kembali tugas 

atau cara pengucapan dalam bahasa inggris? 

Heeh ya ya pastinya, heeh paling kalau dari ehm tugas biasanya udah 

ngerjain terus dicek trus pas dicek bareng-bareng sekelaskan dah tau kalau 

jawabannya ini ini ini. Trus jadi paham trus waktu ada tugas kayak gitu 

lagi sebelum diteliti satu kelas tak teliti lagi kira-kira masih ada yang salah 

gag, maksutnya mengulang kesalahan yang sama gag. Mengulang kosakata 

baru sampai aku bisa. 

3. Apakah yang anda lakukan ketika anda mengalami kesulitan ketika 

berbicara bahasa inggris dengan orang lain? 

Gueessing word selalu aku lakukan, misalnya kosa kata yang gag tau 

artinya lihatin beberapa kata sebelumnya kira-kira ini hubungannnya 

seperti apa kalau di optionnya itu kira-kira ada yang masuk trus kayaknya 

yang lebih cocok yang A, ya pilih yang mana, ya udah pilih yang ini aja. 

Kalau misalnya salah ya berarti salah, o berarti incer-incerane salah tapi 

kalau bener ya berarti ye bener gitu. Tapi itu kalau pas bener – bener gag 

tau artinya.  Alasannya ya karna saya gag tau satu kata dalam bahasa 

inggris jadi aku tebak-tebak aja artinya. 

Kalau dikelas misalnya lagi praktek speaking trus aku lupa  ngomong apa 

trus pake Bahasa Indonesia trus lanjut lagi. (switch to mother tongue).  



4. Apa yang anda lakukan untuk mencari kesempatan untuk berbahasa 

inggris? 

Saya selalu mencari kesempatan sebanyak mungkin untuk belajar bahasa 

inggris. Heeh tapi kalau sekarang sama pelajaran itu sudah tidak ada yang 

minat banget gitu semua sama aja. Lewat lagu kalau lagukan gimana ya 

ehmm gampang diinget dari pada teks yang panjang kayak dibuku, soal tes 

itukan panjang trus cenderung boseni kalau lagukan enak buat belajar. 

Jadi ada interestnya 

5. Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosakata? 

Kadang dicatat hal-hal yang penting trus dicari artinya apa. Alasannya 

ya biar lebih paham lagi kalau dicatat hal-hal yang pentingkan kita jadi 

tahu focus materinya dimana apa yang diomongin sama guru. 

Dapat kosa kata baru ngapalinnya gag dzikiran, aku kalau dapat kosakata 

baru langsung masuk. Trus nanti kalau beberapa waktu, minggu bulan 

dapat kosakata itu langsung ingat.  

 

6. Apakah anda sering memusatkan perhatian ketika belajar Bahasa Inggris? 

Heeh saya lebih suka duduk didepan kan kalau dibelakang gag kelihatan. 

Lebih nyaman duduk didepan karna kalau didepan lebih dapat perhatian 

dari guru dari pada dibelakang – belakang. Ya kalau guru tanya temen-

temen lain gag berani jawab trus aku ngomong aja Pede gag peduli bener 

apa salah yang penting ngomong aja. Kan nanti bisa dapat perhatian 

yang lebih kalau sering ngomong jawab pertanyaan guru.  

7. Apakah kamu suka nonton film untuk belajar speaking dan listening? 

Film ya film cuma dilihat translatenya doang, translate sama apa yang 

diomongin itu kan kayaknya beda ya biasanya dari itu belajar apa ya 

namanaya ehm pronounciation ya. Biar lebih o kalau mau ngomong ehm 

contohnya island. 

 

 

 



Nama Siswa: Student 2 

Interview on 19
th

  March 2016 

 

1. Menurut anda, apakah belajar Bahasa Inggris  itu penting? 

Penting, karena Bahasa Inggris itu dapat membuka wawasan kita. Kita 

dapat berkomunikasi dengan beda negara karena Bahasa inggris 

merupakan bahasa dunia yang banyak digunanakan 
4 (arranging and planning)

. 

2. Mengapa anda harus belajar Bahasa Inggirs? 

Karena Bahasa Inggris adalah saya menyukai Bahasa Inggris. Menurut saya 

bahasa Inggris itu menurut saya menyenangkan. Walaupun bahasanya 

beda dengan bahasa Indonesia tapi itu saya merasa nyaman dan 

menyenangkan 
5 (lowering anxiety)

.  

3. Berapa lama anda mempelajari bahasa Inggris? 

Dari kelas 4 SD sampai sekarang kira-kira 8 tahun.  

4. Beberapa orang menganggap bahwa Bahasa Inggris sulit, menurut anda 

aspek apa yang paling sulit dalam mempelajari Bahasa Inggris? (Speaking, 

reading, writing atau listening) 

Kalau menurut saya yang sulit itu pada itu struktur-strukturnya. Dalam 

aspek speaking. Karena belum terbiasa dan  masih kosakata yang 

dihafalkan sedikit.  

5. Bagaimana perasaan anda ketika belajar Bahasa Inggris? 

Seneng, gurunya enak cara ngajarnya.  

6. Apa yang anda lakukan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa 

Inggris terutama dalam speaking skill? 

Menghafalkan kosakata setiap hari minimal 3. Biasanya saya membaca 

paragraf itu dibahasa inggris kalau ada kata-kata yang sulit saya cari 

kemudian saya hafalkan. Biasanya saya ambil tiga, tiga. Benda-benda yang 

ada disekitar saya yang saya belum tahu bahasa inggrisnya 
1(reviewing well)

. 

Itu biasanya kalau pas lomba itu disimak pak.Istiq (gurunya). Kemudian 

yang salah itu dibenerin sampai bisa kalau gag tau juga tanya pak.Istiq 
6 

(asking question)
. 



7. Apa yang anda lakukan untuk memperbanyak kosa kata dalam Bahasa 

Inggris? 

Itu dengan yang terutama itu bukan menghafalkan tapi memahami dan 

menerapkan baik diterapkan dalam bacaan penulisan maupun dalam 

speaking. Menerapkan dengan membaca teks-teks tersebut kemudian kita 

artikan 
2 (practicing)

. 

8. Bagaimana cara anda untuk mempelajari grammar? 

Bisanya kalau saya mempelajari grammar itu ya tadi itu mungkin 

dihafalkan trus kemudian dihafalkan apa yang saya dapat disekolah
 1 

(reviewing well)
. Kalau gag paham baru cari referensi lain. 

9. Apa yang anda lakukan untuk memperlancar pengucapan (pronunciation) 

dalam bahasa Bahasa Inggris? 

Kalau menurut pengalaman saya itu di handphone itukan biasanya saya 

menulis kata kemudian saya bunyikan itu kan juga bisa 
1 (applying sound)

. 

Sama itu biasanya kalau pas lomba itu di simak sama pak.Istiq (gurunya). 

Kemudian yang salah itu dibenerin, dibenarkan sampai bisa. Dikasih teks 

sama pak. Istiq. Kalau ada kata-kata sulit saya catat dan cari artinya.  

10. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan kelancaran (fluency) dalam 

speaking skill? 

Kalau saya itu biasanya sebelum bicara itu kebanyakan satu kalimat itu 

secara utuh disiapkan dulu yang mau di baca apa kemudian baru 

diucapkan. Kalau saya mengucapkan perkata-perkata biasanya 

kehilangan konsentrasi 
2 (analyzing and

 
reasoning)

. Gag kalau dirumah gag pernah 

ngomong Inggris karena gag ada temannya.  

11. Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan ketepatan (accuracy) dalam 

kemampuan berbicara (speaking skill)? 

Ya mengetahui strukturnya dulu kemudian menerapkan kosakata 

kemudian menyusun dan menerapkan  

12. Kepada siapa anda meminta bantuan untuk mengembangkan kemampuan 

berbicara (speaking)? 



Dulu waktu di MTs saya punya teman itu biasanya kalau kemana-mana itu 

bersama kalau belajar itu bareng jadi kalau mau minta bantuan bisa sama 

teman saya itu 
6 (cooperating with others)

. Kalau dia lebih unggul mungkin tidak 

tapi dia bisa diajak sharing. Sama guru bahasa inggris dulu juga lumayan 

akrab (MTs). Akrab tapi gag sampai belajar bareng cuma cerita kesulitan 

yang dihadapi 
5 (taking emotional temperature)

. 

13. Apakah anda memiliki pengalaman berbicara dengan orang asing (foreigner)? 

Belum pernah 

14. Apa yang anda lakukan ketika berbicara dengan orang lain berbahasa inggris dan 

anda tidak paham / lupa dengan satu kosakata? 

Pake gaya tubuh, misalnya pas saya ngajak temen ke kantin trus gag 

sengaja reflek pake bahasa inggris. Trus kalau pas presentasi mau 

ngomong apa pake gaya tubuh dulu atau gag tanya sama guru bahasa 

inggrisnya ini apa trus dilanjutin ngomongnya 
3 (overcoming limitation)

. Kalau 

dalam satu paragraf yang gag tau artinya saya nebak arti suatu kata dari 

kata – kata yang saya tau 
3 (guessing)

. 

15. Faktor apa yang mempengaruhi dalam pemilihan cara belajar anda? 

Karena menurut saya itu kalau bahasa itu yang harus dikuasai pertama 

itu adalah kosakatanya. Agar kita selanjutnya itu bisa memahami bahasa 

asing itu dengan baik dengan mengetahui arti dari kosakata-kosakata itu 

kalau tidak tahu cari dikamus 
2 (receiving and sending message)

. Dengan 

memperbanyak kosakata secara otomatiskan  kita paham apa yang 

dikatakan orang lain.  

16. Bagaimana peran guru, orangtua dan teman dalam proses belajar Bahasa Inggris? 

Menurut saya peran guru itu sangat penting. Karena itu yang pertama 

memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian yang kedua itu memberi 

contoh dalam segala apapapun. Dalam pengucapan, kemudian dalam 

mempelajari kemudian dalam segala apapunlah tentang itu adalah sumber 

yang utama. 



Kalau memurut saya itu teman adalah teman cenderung mendorong bukan 

menjadi sumber cuma teman itu cenderung sebagai menambah wawasan 

membantu dan memotivasi.  

Peran orangtua tidak spesifik dalam belajar bahasa inggris.  

17. Bagaimana cara anda mengatur waktu antara belajar bahasa Inggris dengan 

pelajaran yang lain? 

Kalau saya itu biasanya itu mengaturnya seumpamanya ini ada kalau 

bukan jadwalnya pelajaran bahasa inggris. Saya itu pertama belajar yang 

sesuai jadwal kemudian setelah selesai semuanya tugasnya juga sudah 

selesai kemudian langsung belajar bahasa, bahasa Arab dan Inggris 
4 

(arranging and planning)
.  

18. Dimana tempat belajar yang membuat anda nyaman dalam mempelajari Bahasa 

Inggris? 

Diluar ruangan sama di kamar. Saat jam pelajaran lebih suka belajar 

dikelas karena nyaman. Kalau dirumah lebih suka dikamar karena sepi 

4(centering the learners)
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interview 4
th

 August 2016-10-24 

1. Apakah anda pernah memberikan penghargaan terhadap diri anda 

sendiri ketika mendapatkan hasil yang baik dalam speaking skill? 

Gag pernah 

2. Apakah yang anda lakukan untuk mereview atau mengecek kembali 

tugas atau cara pengucapan dalam bahasa inggris? 

Lebih suka sendiri ngerjain dirumah itu rasanya lebih leluasa 

suasananya tenang. Biasanya sebelum memutuskan  itu saya minta 

saran dulu kan saya kan ngerjain sendiri dulu nanti kalau setuju 

jawabannya sama kan berati itu.  

3. Apakah yang anda lakukan ketika anda mengalami kesulitan ketika 

berbicara bahasa inggris dengan orang lain? 

Ya guessing word saya lakukan, Kebanyakan kalau nebak arti itu 

salah. 

4. Apa yang anda lakukan untuk mencari kesempatan untuk berbahasa 

inggris? 

Saya belajar budaya lewat film, biasanya kalau saya nonton film cuma 

pas liburan. 

5. Apa yang anda lakukan untuk mengingat kosakata? 

Kalau bahasa inggris biasanya saya mencatat materinya, trus kata-

kata yang sulit saya catat trus dicari artinya dihapalin . Biasanya yang 

sulit itu digaris bawahi atau dikasih simbol. Saya akan mengulangi 

lagi belajar saya berusaha untuk belajar menambah kosakata lagi. 

Menghubungkan kosakata baru dengan yang saya tahu. 

6. Apakah anda sering memusatkan perhatian ketika belajar Bahasa 

Inggris? 

Ya saya suka duduk didepan supaya jelas menerima pelajaran dan 

keterangan dari guru.  

7. Apakah kamu suka nonton film untuk belajar speaking dan listening? 

Saya belajar budaya lewat film, biasanya kalau saya nonton film cuma 

pas liburan. 



Observation Class 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


