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INTERVIEW GUIDELINE 

Teachers’ role 

 

 

 

 

  

According to Brown (2000) teachers 

role are describe into five role: (1) 

teacher as a controller, (2) teacher as 

director, (3) teacher as manager, (4) 

teacher as fasilitator, (5) teacher as 

resources.  

Teachers' belief systems are founded 

on the goals, values, and beliefs, 

teachers hold in relation to the content 

and process of teaching, and their 

understanding of the systems in which 

they work and their roles within it. 

These beliefs and values serve as the 

background to much of the teachers' 

decision making and action, and hence 

constitute what has been termed the 

"culture of teaching." (Richard & 

Lockhart, 1996) 

 The question 

1. Bagaimana peran anda dalam pelajaran speaking? 

2. Apakah anda sudah merasa nyaman dengan peran anda tersebut? 

3. Apa tujuan anda memiliki peran tersebut? 

4. Apa yang melatarbelakangi anda memiliki peran seperti itu? 

5. Bagaimana seharusnya peran seorang guru dalam pelajaran speaking? 

6. Apa yang anda yakini tentang peran guru dalam pengajaran speaking? 
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Learners’ role 

  Teachers' belief systems are founded 

on the goals, values, and beliefs, 

teachers hold in relation to the content 

and process of teaching, and their 

understanding of the systems in which 

they work and their roles within it. 

These beliefs and values serve as the 

background to much of the teachers' 

decision making and action, and hence 

constitute what has been termed the 

"culture of teaching." (Richard & 

Lockhart, 1996) 

 

According to (David Nunan, 1989) 

1) the learner is the passive recipient of outside stimuli; 
2) the learner is an interactor and negotiator who is 

capable of giving as well as taking; 
3) the learner is a listener and performer who has little 

control over the content of learning; 
4) the learner is involved in a process of personal growth;  
5) the learner is involved in a social activity, and the social 

and interpersonal roles of the learner cannot be 
divorced from psychological learning processes; 

6) Learners must take responsibility for their own 
learning, developing autonomy and skills in learning-
how-to-learn. 

 

The question 

1. Bagaimana peran siswa anda dalam pelajaran speaking? 

2. Apa tujuan anda siswa harus memiliki peran tersebut? 

3. Apa yang melatarbelakangi siswa anda harus memiliki peran seperti itu? 

4. Bagaimana seharusnya siswa dalam pelajaran speaking? 

5. Apa yang anda yakini tentang peran siswa dalam pengajaran speaking? 
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The role of instructional material   

Teachers' belief systems are founded 

on the goals, values, and beliefs, 

teachers hold in relation to the content 

and process of teaching, and their 

understanding of the systems in which 

they work and their roles within it. 

These beliefs and values serve as the 

background to much of the teachers' 

decision making and action, and hence 

constitute what has been termed the 

"culture of teaching." (Richard & 

Lockhart, 1996) 

 

According to Richard (2001) there are three kinds of instructional materials; printed 
material, non printed material, and material that compromised both printed and 
nonprinted. 
 

Richards (2001) cite from Cunningsworth (1995, 7). The role of materials (particularly 
course books) in language teaching as:  

• A resource for presentation materials (spoken and written)  

• A source of activities for learner practice and communicative interaction 

• A reference source for learners on grammar, vocabulary, pronunciation, and so on. 

• A source of stimulation and ideas for classroom activities. 

• A syllabus (where they reflect learning objectives that have already been determined) 

• A support for less experienced teachers who have yet to gain in confidence. 
 
 

The question 

1. Apa yang anda yakini tentang peran materi/bahan pembelajaran dalam pengajaran speaking? 

2. Apa tujuan anda menggunakan materi/bahan pembelajaran dalam pengajaran speaking? 

3. Bagaimana seharusnya materi/bahan pembelajaran pembelajaran dalam pengajaran speaking? 

4. Menurut anda, apakah materi/bahan pembelajaran dalam pembelajaran speaking itu perlu? 

5. Bagaimana pendapat anda tentang materi/bahan pembelajaran dalam pembelajaran speaking? 

6. Apa saja materi/bahan pembelajaran yang anda gunakan dalam pelajaran speaking? 

7. Bagaimana peran materi/bahan pembelajaran dalam pembelajaran speaking? 

8. Menurut anda, apakah materi/bahan pembelajaran yang anda gunakan sudah efektif? 
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Technique in teaching 

  Teachers' belief systems are founded 

on the goals, values, and beliefs, 

teachers hold in relation to the content 

and process of teaching, and their 

understanding of the systems in which 

they work and their roles within it. 

These beliefs and values serve as the 

background to much of the teachers' 

decision making and action, and hence 

constitute what has been termed the 

"culture of teaching." (Richard & 

Lockhart, 1996) 

 

Harmer (2007) categorized speaking activity 
into four categories; (1) acting from script, 
(2) communication games, (3) discussion, (4) 
prepared talk, (5) questionnaire (6) 
simulation and role play 
 

The question 

1. Apa saja aktivitas dalam pengajaran speaking? 

2. Bagaimana teknik anda dalam pengajaran speaking? 

3. Apa yang anda yakini tentang tekni pengajaran speaking? 

4. Apakah teknik itu bisa diterapkan di semua kelas dan semua siswa? 

5. Menurut anda, Apa saja teknik yang bisa digunakan dalam pelajaran speaking? 

6. Apa tujuan anda menggunakan teknik tersebut? 

7. Apa teknik pengajaran speaking terbaik untuk anak didik anda? 

8. Kenapa anda menggunakan teknik tersebut? 

9. Apa yang mendasari digunakannya teknik tersebut? 
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Teaching speaking 

 

  

Teachers' belief systems are founded 

on the goals, values, and beliefs, 

teachers hold in relation to the content 

and process of teaching, and their 

understanding of the systems in which 

they work and their roles within it. 

These beliefs and values serve as the 

background to much of the teachers' 

decision making and action, and hence 

constitute what has been termed the 

"culture of teaching." (Richard & 

Lockhart, 1996) 

 

According to Brown (2004), there are 

five basic type of speaking; (1) 

imitative,(2)intensive, (3) responsive, 

(4) interactive, (5) extensive.   

The question 

1. Apa yang anda yakini tentang kelas speaking dan pengajaran speaking? 

2. Kenapa anda memiliki keyakinan seperti itu? 

3. Apa pentingnya pelajaran speaking? kenapa begitu? 

4. Apa tujuan anda dalam mengajarkan speaking? 

5. Bagaimana seharusnya pengajaran speaking 
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Transcript interview 
8 april 2019 
Nama guru NOVA  
Guru kelas 7 
Jam 10.45-11.15 
Ruang: perpustakaan 

Te
ac

h
e

rs
 r

o
le

 

1. Bagaimana peran anda 
dalam pelajaran speaking? 

 

Peran saya dalam pengajaran speaking, gimana ya.. pada 
dasarnya kita tau input anak kita seperti apa peran kami 
adalah memotivasi anak agar tidak hanya bisa mengerjakan 
soal dan mendapat nilai 8/9/10 saja tapi kita mencoba untuk 
mengarahkan anak untuk berbicara sehingga berbicara itu 
menjadi bagian dari keseharian mereka. 

2. Apakah anda sudah 
merasa nyaman dengan 
peran anda tersebut? 

 

Saya,,? Bisa dibilang lumayan nyaman, lumayan nyaman tapi 
belum maksimal. Saya harus masih melakukan  beberapa 
improfisasi, banyak hal yang harus saya benahi sehingga 
anak-anak bisa berbicara lebih baik. Salah satu cara yang 
saya lakukan adalah ketika saya bertemu mereka, when I 
meet my students, I try to speak in English every day, 
sometimes they laugh at me. Kadang mereka tertawa pada 
saya, kok berbicara bahasa inggris to pak? I make English as 
a custom, so we start improve our English every day, talk 
and speak English everyday, saya bilang seperti itu akhirnya 
mereka bisa mengerti. 

3. Apa tujuan anda memiliki 
peran tersebut? 

 

Tujuan saya dengan memiliki peran tersebut, apa yaaa..? 
tujuannya adalah pembelajaran saya bisa tersampaikan, dan 
seperti yang saya bilang tadi, target nya adalah tidak hanya 
mendapatkan nilai yang baik tapi juga membiasakan diri 
pada anak-anak untuk bisa berbicara, harapan nya mereka 
bisa berbicara lebih baik daripada kita, gurunya, seperti itu. 

4. Apa yang melatarbelakangi 
anda memiliki peran 
seperti itu? 

 

Salah satu sebabnya adalah kita tahu ya bahwasannya 
Negara-negara lain misalkan india, kemudian brunei. They 
make English as the second language, jadi bahasa india dan 
bahasa inggris itu sejajar dinegara nya, dipakai dalam 
kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan bangsa kita, kita 
lulus sma saja anak-anak belum tentu bisa bicara. Sementara 
anak-anak diluar negeri di india, kemudian di spanyol, itu 
when they graduate from high school, they can speak 
English very well, jadi mereka mudah sekali ketika mereka 
harus mencari beasiswa keluar negeri. 

5. Bagaimana seharusnya 
peran seorang guru dalam 
pelajaran speaking? 

 

Oke, you know, actually it is difficult question. First of all, 
that we need to know. Hal pertama yang harus kita tahu 
adalah gurunya terlebih dahulu. The teacher should be able 
to speak well first. Meanwhile, maksut saya adalah kalau 
gurunya tidak bisa bicara bahasa inggris dengan fasih dan 
benar, bagaimana siswanya bisa? Jadi gurunya terlebih 
dahulu lalu baru siswa nya di drill untuk belajar kosakata lalu 
dirangkai dalam kalimat lalu berbicara dengan baik dengan 
benar. So, first of all we have to teach the teachers first. 
That’s the main thing that we have to know 

6. Apa yang anda yakini 
tentang peran guru dalam 

Guru adalah motivator menurut saya, teachers are the main 
motivator for the students. Jadi kesuksesan siswa itu salah 
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pengajaran speaking? 
 

satunya tergantung dari gurunya sendiri. If the teacher 
teaches well, if he or she gives good examples, the students 
would be able to do like what they are doing, seperti apa 
yang mereka ajarkan. Seperti itu 
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1. Bagaimana peran siswa 
anda dalam pelajaran 
speaking? 

 

Peran siswa, oke. Disini ada tiga kelas ya, there are three 
grade, grade one, grade two and grade three. Kelas 7, 8 dan 
9. Peran mereka beda-beda. Kalau menurut saya sendiri, di 
mts ini, justru anak-anak kelas 9 itu malah sedikit pasif 
dibanding  dengan anak-anak kelas 7 atau 8. Mungkin 
mereka focus nya ke UN, jadi ingin mengerjakan soal saja. 
Jadi perannya masih kurang untuk kelas 9. Sementara kelas 
7 atau 8 mereka memiliki peran yang lebih baik, seperti itu. 
Namun, bukan berarti cukup bagi kita untuk menerima itu, 
tidak. Kita harus terus drill dan juga perbaiki, tentu saja 
dengan  berbagai macam metode. Salah satu nya adalah di 
mts ini ada sebuah kegiatan bernama English extracurricular 
activity, saya mendatangkan beberapa native speaker, some 
of the American, some of them Australian.  

2. Apa tujuan anda siswa 
harus memiliki peran 
tersebut? 

 

Jadi kalau kelas 7 dan 8, itu mereka masih belum, apa ya? 
Istilahnya itu belum memikirkan tentang ujian nasional. Jadi 
mereka itu menurut saya lebih free, ooo… I have to learn 
this, I have to learn that. Belajar banyak hal itu mereka lebih 
bebas, sementara anak kelas 9, saya tidak menyuruh mereka 
untuk pasif, tapi mereka sendiri yang pasif. Kenapa? Karena 
mereka focus nya untuk mengerjakan soal saja. Less disana 
sini itu isinya hanya membahas soal saja, sementara bisa 
dibilang mereka malah tidak menikmati pembelajaran di 
kelas. They don’t enjoy the teaching and learning in the 
class.itu, itu yang harus kita soroti. Padahal kemampuan 
mereka untuk mengerjakan soal ujian, kalau menurut saya 
tergantung pada kosa kata. Kalau kosakata mereka bagus, 
pasti mereka bisa. Karena sebagian besar soal dalam ujian 
nasional berisi text. 

3. Apa yang 
melatarbelakangi siswa 
anda harus memiliki 
peran seperti itu? 

 

Mungkin beraneka ragam yaa.. mungkin background dari 
mereka sendiri. Dari bakat anak juga bisa. Ada beberapa 
anak yang benar-benar menguasai bahasa inggris. Sehingga 
kemampuan nya lebih bagus, itu factor alam seperti itu yaa… 
ada juga yang memang mereka tidak menguasai bahasa 
inggris sehingga kesulitan, kalau factor alam seperti itu. Ada 
juga sebenarnya anak itu aktif, punya kemampuan, tapi 
mereka tidak berani mengexplorasi. They are not brave in 
exploring their ideas in the class. Sehingga rasa percaya diri 
mereka saja yang perlu ditingkatkan. Itu saya alami ketika 
saya masih smp dan sma. Waktu itu saya sebenarnya punya 
banyak ide, I’ve got so many ideas. Tapi saya tidak berani 
mengungkapkan ide2 itu. Setelah kuliah baru berani, seperti 
itu.. 

4. Bagaimana seharusnya 
peran siswa dalam 
pelajaran speaking? 

 

Standartnya yaa.. kalau di smp minimal sebenarnya 50%. 
Saya mencoba untuk berbicara bahasa inggris sebanyak 
mungkin lalu saya artikan, tapi dulu ketika saya masih 
mengajar di high school yaaa,, 80% saya harus berbicara 
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bahasa inggris. Target nya gitu mas.. kita harus punya target. 
Kalau kita tidak ada target untuk smp minimal 50% high 
school minimal 80%, nanti kita akan kesulitan mendongkrak  
anak di dalam speaking, kita punya target saja terkadang 
tidak terpenuhi, seperti itu.. 

5. Apa yang anda yakini 
tentang peran siswa 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Yang saya yakini?.. ooowww,, siswa benar-benar sangat 
berperan didalam kegiatan pembelajaran speaking. karena 
saya mendapati di beberapa kelas. Yang mana kelas itu, low 
level classess, disini kan ada… anu yaa,,, kelas A best 
classess, ada juga kelas yang bisa dibilang low level classess.  
Sebenarnya mereka tidak bodoh, tapi memang mereka itu 
pasif disitu ketika saya mengajar speaking, I speak by myself, 
hanya guru yang menjadi penguasa dikelas itu. Sementara, 
siswa nya pasif sekali, mereka berbicara hanya ketika saya 
minta untuk menirukan, repeat after me,,, repeat after me 
please. Mereka mengikuti, tapi ketika tidak diminta untuk 
menirukan, almost never, seperti itu. Maka siswa sangat-
sangat berperan dalam pembelajaran speaking. 
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1. Apa yang anda yakini 
tentang peran 
materi/bahan dalam 
pengajaran speaking? 

 

Saat ini, at the present time, we can’t be separated by IT. 
Kita tidak bisa terpisah dari IT yaa.. salah satu media 
pembelajaran dikembangkan melalui IT itu sendiri. Maka, 
guru sendiri harus berusaha dengan keras, misalkan 
mendowload beberapa materi, mendowload beberapa video 
dari internet, seperti itu yaa... lalu kita tampilkan sehingga 
anak itu lebih tertarik dari pada guru sekedar mengajar saja. 
Maka, peran bahan ajar sangat sangat penting, justru 
disitulah kenyamanan anak itu ada. Sekarang, dikelas-kelas 
kami Alhamdulillah tiap kelas sudah ada LCD, we have LCD in 
every class. Jadi, saya tampilkan video yang baru saja saya 
download. Tentu saja berkaitan dengan materi tersebut. 
Buktinya adalah kelas yang saya gunakan media seperti itu 
dan yang tidak, lebih aktif yang menggunakan media 
tersebut, media khan beraneka ragam. 

2. Apa tujuan anda 
menggunakan 
materi/bahan dalam 
pengajaran speaking? 

 

materi/bahan ajar itu adalah salah satu syarat yang ada di 
RPP ya mas yaa,,,, kita tidak bisa pungkiri itu salah satunya 
adalah memenuhi syarat yang ada di RPP. Namun 
sebenarnya, fokusnya tidak hanya itu. We use it to get the 
target, to reach the target.  Untuk mencapai target kita. 
Misalnya kita mengajar speaking tentang nama-nama hari. 
Maka saya coba download tentang hari, waktu, tanggal, 
bulan yang sesuai dengan materi yang ada di RPP, sehingga 
anak-anak tertarik dan bisa mempraktekkan seperti contoh 
yang ada di dalam video tersebut. Video tentu saja kita pilih 
yang pengucapan nya asli orang barat.  

3. Bagaimana seharusnya 
materi/bahan 
pembelajaran dalam 
pengajaran speaking? 

 

materi/bahan ajar itu ada macam-macam ya mas ya.. kalau 

yang sering saya pakai itu adalah, materi/bahan ajarnya 
adalah kata acak. Anak saya kasih kata acak lalu nanti saya 
suruh membikin kalimat dari kata tersebut, lalu di share 
dengan teman-teman yang lain. What sentence have you 
made, lalu dia bilang ke teman nya oohhh this is my 
sentences, diceritakan. What about you, what kind of 
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sentence have you made. Lalu mereka gentian menshare 
kata-kata menjadi kalimat kepada teman-teman mereke. 
Atau contoh lain misalkan text descriptive, I try to download 
a picture, sebuah gambar, misalkan tokoh seorang artis for 
example justin bieber seperti itu. Gadis-gadis kan tertarik 
yaa.. lalu saya deskripsikan dengan beberapa kata saja, 
mereka yang membuat kalimat. At the end the class, they 
will be able to make diskription completely about justin 
bieber, seperti itu salah satunya. 

4. Menurut anda, apakah 
materi/bahan ajar dalam 
pembelajaran speaking 
itu perlu? 

 

Sangat-sangat perlu, sebenarnya pengertian materi tidak 
hanya dari IT saja ya,, guru sendiri itu juga sumber 

materi/bahan ajar. Karena guru orang pertama yang 
memberikan contoh. A teacher is the first person, , because 
he or she has to give the example about the pronunciations, 
about the way to read the text, about everything, jadi 

materi/bahan ajarnya berasal dari guru itu sendiri. 

5. Bagaimana pendapat 
anda tentang 
materi/bahan ajar dalam 
pembelajaran speaking? 

 

Ya asalkan materi/bahan ajar itu tepat mas, tentu akan 

mencapai sebuah sasaran. Tapi kalau materi/bahan ajarnya 
kurang  tepat , tidak akan mencapai target atau sasaran yang 
kita inginkan 

6. Apa saja materi/bahan 
ajar yang anda gunakan 
dalam pelajaran 
speaking? 

 

There are many kinds of materi/bahan ajar. Ini ada disini 
saya rangkum. Ini seperti yang saya bilang tadi yaa, tentang 
kata-kata ya, kata ini bisa dibikin kalimat, atau berupa kata 
acak it can be jumbled words. And then, the students have 
to arrange the jumbled word into good sentences. Ada juga 
yang lain, selain kata acak, ini mas berupa gambar. Gambar 
binatang dan benda, dalam rangka pembelajaran text 
descriptive speaking. saya tampilkan ini yaa,, I present the 
picture in front of class by using LCD. And then, students 
have to describe the picture. Mulai dari kata-kata dulu 
kemudian menjadi kalimat. That’s all. 

7. Bagaimana peran 
materi/bahan ajar dalam 
pembelajaran speaking? 

 

Ketika kita mengatakan sumber pembelajaran, tentu saja 
adalah dari rpp itu sendiri, buku atau juga lks, itu sumber. 

Ketika kita mengatakan materi/bahan pembelajaran, 

materi/bahan  pembelajaran merupakan sarana yang dapat 
menstimulus siswa untuk tertarik di dalam pembelajaran 
dan bisa bicara. 
 
Sehingga siswa tersebut berinteraksi kepada guru dengan 
stimulasi dari bahan ajar yang ada. Sehingga bisa dibilang 
peran meteri/bahan ajar sangat penting.  

8. Menurut anda, apakah 
materi/bahan ajar yang 
anda gunakan sudah 
efektif? 

 

Menurut saya, materi/bahan ajar yang saya pakai jelas 
belum efektif masih harus dibenahi, saya harus masih belajar 
banyak lagi, I still have to learn a lot. Mencoba meng 

improvisasi berbagai macam materi/bahan ajar lain. 
Mengadaptasi dari google atau dari buku-buku sehingga bisa 
lebih berkembang lagi. Ini masih belum cukup, masih harus 
banyak belajar lagi. 
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1. Apa saja aktivitas dalam 

pengajaran speaking? 

Biasanya metode pembelajaran yang kami pakai, saya yaa…  
disini adalah, kadang menggunakan metode scientific 
learning, scientific learning terdiri dari beberapa bagian, 
yang pertama apersepsi setelah guru apersepsi, mencoba 
menampilkan sesuatu yang ada di LCD berupa video atau 
rekaman lalu siswa diminta mengamati,  setelah siswa 
mengamati lalu guru belum menjelaskan, namun siswa 
sudah diminta untuk menjelaskan apa yang anda amati. So, 
what you see, please explore, and then explain to me, and 
explain to your friend about what you have seen. Setelah 
siswa mengamati baru di diskusikan , setelah di diskusikan 
disimpulkan bersama. Itu salah satu metode scientific 
learning yang saya pakai. 

2. Bagaimana teknik anda 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Yaaa itu tadi, dengan berbagai media, saya tampilkan, saya 
minta beberapa siswa maju sebagai sample, setelah itu kalau 
ada yang belum faham saya jelaskan lagi, setelah itu siswa 
yang lain yang belum diberikan kesempatan untuk 
melakukan hal yang sama seperti siswa yang telah maju, lalu 
disimpulkan. 

3. Apa yang anda yakini 
tentang teknik 
pengajaran speaking? 

 

Teknik pengajaran speaking, yang saya yakini ya mas yaa… 
teknik yang saya pakai mungkin ada beberapa yang sudah 
sesuai dengan kelas tersebut namun ada juga yang mungkin 
itu terlalu sulit untuk beberapa kelas yang bisa dibilang low 
class seperti itu, namun teknik yang baik yang menurut saya 
efektif untuk dilakukan sebagai media pembelajaran di kelas 
salah satu nya yaa .. teknik yang simple, sederhana namun 
siswa itu paham. Kalau saya sendiri, saya pribadi lebih 
cenderung mendongkrak pada kosa kata, utama nya kesitu, 
karena itu modal utama untuk bisa bicara, tenses nya juga 
sambil jalan, menyusul,, begitu. 

4. Apakah teknik itu bisa 
diterapkan di semua 
kelas dan semua siswa? 

 

Tentu saja tidak, technique is always different, teknik nya  
itu berbeda. We cannot apply this in every class, karena 
setiap kelas memiliki latar belakang  yang berbeda. Ketika 
saya mengajar dikelas A, kelas unggulan, it is very easy to 
apply the method, it is very easy to use the technique. Tapi 
ketika saya mengajar dikelas lain, ternyata tidak selalu tepat, 
maka saya menggunakan teknik yang lainnya, yang lebih 
sederhana. 

5. Menurut anda, Apa saja 
teknik yang bisa 
digunakan dalam 
pelajaran speaking? 

 

One of the technique that I use in my class, in grade nine, 
presentation. Presentasi, misalkan yang sedang dibahas di 
semester ini kan text procedure. So, I asked my students to 
make a procedure text, then they have to present it in front 
of class. Text procedure itu tata cara membuat 
makanan/tata cara mengoperasikan alat, dan lain 
sebagainya yang berhubungan dengan tatacara. Some ways 
or manners to do something. Then, I asked them to present 
it in front of class. Saya minta mereka untuk berkelompok, 
presentasi nya secara berkelompok. Lalu, siswa lain 
menanggapi setelah selesai mereka presentasi. 

6. Apa tujuan anda 
menggunakan teknik 

Tujuan saya menggunakan teknik tersebut, sesuai dengan KI, 
KD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Salah satunya 
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tersebut? 
 

adalah membuat siswa mampu memahami dan juga 
mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang kita ajarkan, 
sehingga untuk mencapai target KI dan KD yang ada di dalam 
RPP saya. 

7. Apa teknik pengajaran 
speaking terbaik untuk 
anak didik anda? 

 

Yang paling baik adalah narrative text berupa drama. Saya 
pernah melakukan itu dibeberapa kelas, dan itu sangat 
efektif ternyata anak tertarik. Mereka membuat drama 
tentang text narrative bisa juga cerita rakyat, atau mungkin 
salah satunya Cinderella, dongenng. Kemudian di Indonesia 
itu ada beberapa cerita tentang baru klinting/roro 
jonggrang. Mereka menggunakan property, membuat dialog 
terlebih dahulu. Lalu dipraktekkan di depan kelas, satu 
kelompok terdiri dari sekitar 5/6 anak, itu sangat efektif 
anak-anak sangat enjoy menikmati kelas tersebut dan 
hasilnya sangat memuaskan, jadi bisa dibilang drama dan 
presentasi tadi. 

8. Kenapa anda 
menggunakan teknik 
tersebut? 

 

Karena teknik itu menarik, I think, this technique is really 
really interesting. So, I use those kind of technique to make 
my student enjoy my class. 

9. Apa yang mendasari 
digunakannya teknik 
tersebut? 
 

Pengalaman saya dulu, ketika saya masih sekolah. Guru saya 
pernah melakukan teknik tersebut, kok saya tertarik sekali, 
maka saya coba praktekkan di kelas saya, ternyata banyak 
siswa saya yang tertarik juga. 
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1. Apa yang anda yakini 
tentang kelas speaking 
dan pengajaran 
speaking? 

The real speaking class is….. pembelajaran speaking yang 
sesungguhnya, menurut saya adalah manakala guru 
berbicara banyak berbahasa inggris siswa juga mampu 
menanggapinya dengan bahasa inggris itu adalah 
pembelajaran speaking sesunggunya, dan tentu saja untuk 
mencapai target itu butuh proses yaa… we need process 
step by step. Dan pembiasaan diri dari kelas 7 dibiasakan 
untuk bisa berbicara bahasa inggris, kelas 8, akhirnya sampai 
kelas 9 anak-anak sudah bisa menguasai 

2. Kenapa anda memiliki 
keyakinan seperti itu? 

Karena memang menurut saya itu cukup efektif, sudah saya 
dibuktikan dikelas saya, sehingga saya memiliki keyakinan 
seperti itu. 

3. Apa pentingnya 
pelajaran speaking? 
kenapa begitu? 

Salah satu target utama dalam bahasa inggris. Seperti yang 
saya bilang tadi tidak hanya untuk meraih angka 8, 9/10. 
Namun untuk berbicara bahasa inggris dengan benar. Bisa 
saja lulusan kami meneruskan SMA lalu kuliah di luar 
negeri.kalau mereka sudah terbiasa speaking dari sekarang, 
mereka tidak akan menemukan kesulitan ketika belajar di 
luar negeri. 

4. Apa tujuan anda dalam 
mengajarkan speaking? 

Tujuan saya dalam mengajarkan speaking. dapat bicara 
bahasa inggris dengan baik dan benar. 

5. Bagaimana seharusnya 
pengajaran speaking 

Harusnya melibatkan 2 belah pihak, baik pengajar dan juga 
siswa yang juga diajar dua-dua nya sama2 aktif saling 
memberikan feedback ketika kegiatan belajar-mengajar. 
Itulah yang disebut sebagai effective teaching and learning 
class especially in speaking class. 
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Hasil observasi kelas 7 

11 april 2019 

Nama guru NOVA  

Guru kelas VII 

Jam13.00-14.00 

Guru memulai pelajaran dengan memberi salam serta greeting dalam bahasa inggris, guru 

menanyakan waktu/hari. Kemudian siswa menjawab “april 2019”, siswa diminta untuk mengikuti 

perkataan guru “april 2019(dalam bahasa inggris)”. Salah satu siswa yang bernama dzaki diminta 

maju kedepan kelas, siswa yang lain diminta untuk mendeskripsikan temannya yang di depan kelas. 

Beberapa siswa masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya, guru memberi contoh 

terlebih dulu tentang physical appearance dari siswa yang maju ke depan kelas. Karena siswa masih 

agak malu, guru memicu siswa nya untuk bicara dengan memberikan beberapa petujuk, guru 

mengatakan “can you tell me the physical appearance of your friend? ,,, what about his nose?,,, 

what about his skin?,,, what about his eyes?,,,. Guru menunjuk salah satu siswa untuk 

mendeskripsikan dzaki, siswa menjawab “ he has tall body”, Guru mengulangi ungkapan siswa nya 

dan siswa yang lain diminta untuk menirukan yang diucapkan guru. Guru menstimulus lagi dengan 

pertanyaan “what about his skin?” salah satu siswa menjawab “ he has brown skin”, guru 

mengulangi ungkapan itu dan meminta siswa yang lain menirukan lagi. Guru memberi apresiasi 

kepada siswa yang telah berani maju ke depan kelas sebagai sample untuk di deskripsikan dengan 

meminta siswa lain bertepuk tangan. 

Guru menjelaskan tentang apa yang telah siswa-siswi tadi pelajari. Siswa-siswi tadi mempelajari 

descriptive text, guru meminta siswanya untuk menirukan ucapakan gurunya “descriptive text”. 

Guru menjelaskan descriptive text. LCD mulai dinyalakan dan memberikan penjelasan tentang 

descriptive text. Dalam menjelaskan materi tersebut, guru terkadang menggunakan bahasa inggris 

kadang juga menggunakan bahasa Indonesia, selain itu siswa juga diminta menirukan ungkapan 

bahasa inggris yang sudah diucapkan oleh guru. Kemudian contoh descriptive text ditunjukkan 

melalui layar LCD. Guru meminta siswa membaca text yang ada di layar LCD. 

Guru menunjukkan gambar tokoh justin bieber, guru memberi contoh deskripsi tokoh tersebut. Guru 

mulai mendeskripsikan tokoh tersebut dalam bahasa inggris. Kemudian guru memberi pertanyaan 

kepada siswa nya tentang tokoh tersebut dengan menggunakan bahasa inggris, salah satu siswa 

berpartisipasi dengan menjawab pertanyaannya dalam bahasa inggris. Setelah siswa mampu 

menjawab pertanyaan, guru mengucapkan kembali jawaban siswa nya dan minta siswa yang lain 

menirukan nya. Slide berikutnya, siswa ditunjukkan beberapa vocabulary yang berkaitan dengan 

adjective, guru membacakan vocabulary tersebut dan siswa diminta menirukan.  
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Slide berikutnya, guru memberikan beberapa gambar dan siswa diminta untuk mendeskripsikannya. 

Tapi semua siswa terdiam dan guru mengatakan “commonly all of you are very very spirit in a class, 

do you fell shy?” karena siswa malu-malu dan tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara, maka guru 

menunjuk salah satu siswanya.  

Slide selanjutnya, guru mengajak siswa untuk bermain tebak gambar. Guru memberi contoh gambar 

tokoh dan gambar hewan yang telah ditutup untuk ditebak gambarnya oleh siswa. Guru 

mendeskripsikan tokoh tersebut dalam bahasa inggris, siswa diminta menebak nama tokohnya. 

Kemudian guru meminta siswa duduk berkelompok, siswa diminta mendeskripsikan teman 

didekatnya. Sebelum siswa diminta melaksanakan tugasnya, guru memberikan icebreaking supaya 

siswa kembali focus dan semangat. Siswa diminta mempersiapkan diri untuk maju kedepan kelas 

mendeskripsikan teman didekatnya, siswa juga boleh menuliskan dulu deskripsi temannya yang akan 

di jelaskan di depan kelas. Guru berkeliling dan memantau siswa nya yang sedang mempersiapkan 

diri untuk maju kedepan kelas. Beberapa menit kemudian guru meminta siswa nya untuk maju 

kedepan kelas dan mempraktekkan mendeskripsikan temannya. Ada 3 siswa yang maju kedepan 

kelas, setiap siswa yang sudah selesai mendeskripsikan temannya dalam bahasa inggris, guru selalu 

meminta siswa lain untuk memberinya tepuk tangan, sebagai apresiasi atas keberanian nya 

berbicara bahasa inggris. 

Guru memberi contoh descriptive tokoh atau teman, guru mendeskripsikan dalam bahasa inggris 

dan siswa diminta menirukan ungkapan gurunya.  

Di akhir pelajaran, guru mengajak siswa bernyanyi berbahasa inggris yang isi lagunya motivasi untuk 

belajar bahasa inggris, serta memberi tugas/evaluasi dari apa yang sudah diperlajari.  

Jam pelajaran sudah hampir selesai, sebelum siswa pulang guru mereview yang sudah dipelajari 

bersama. 

 

Note: Mr N is a cheerful teacher. He is kind person and he can make the class uproarious.   
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Transcript interview 
Hasil interviev 26 april 2019 
Nama guru Abidin 
Guru kelas 8 
Jam: 07.30—08.00 
Ruang: perpustakaan 
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1. Bagaimana peran anda 
dalam pelajaran speaking? 

 

Sebagai seorang guru tentunya kita berperan untuk dapat 
mengajarkan materi terutama pengajaran speaking kepada 
siswa, artinya kita sebagai fasilitator yaa.. untuk mengajarkan 
speaking kan banyak speaking skill, ada pronunciation, ada apa 
namanyaa,,, fluency, vocabulary naah gitu kita harus bisa benar-
benar menggunakan metode yang tepat untuk mengajar pada 
siswa tersebut. Intinya guru berperan penuh dalam 
mengajarkan speaking kepada siswa di dalam kelas  

2. Apakah anda sudah 
merasa nyaman dengan 
peran anda tersebut? 

 

Sejauh ini cukup nyaman karena dilihat hasil nilai dari siswa-
siswa yang diajar terutama speaking bagus-bagus, artinya tidak 
ada yang dibawah kkm. Pengajaran untuk speaking khususnya 
materi-materi tentang conversation siswa dapat memahami 
dengan baik 

3. Apa tujuan anda memiliki 
peran tersebut? 

 

Agar anak dapat memahami materi dengan baik dan dapat 
menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terutama 
tentang conversation atau daily activities. 

4. Apa yang melatarbelakangi 
anda memiliki peran 
seperti itu? 

 

Karena kita kan sebagai guru, dan materi yang kita ajarkan 
speaking, otomatis kita harus berperan dengan baik sebagai 
guru dalam mengajarkan materi tersebut terhadap siswa 

5. Bagaimana seharusnya 
peran seorang guru dalam 
pelajaran speaking? 

 

Dia harus bisa mengajarkan tentang berbagai macam vocab 
pada siswa, kemudian juga membenarkan dan mengajarkan 
pronunciation, serta mengajarkan tentang ketepatan atau 
kelancaran dalam berbicara sesuai dengan materi speaking 
tersebut.  Artinya siswa bisa menirukan kemudian bisa 
menerapkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 
itu sudah merupakan suatu standart dalam pelajaran speaking 
tersebut. Artinya kita berharap untuk guru itu, siswa itu bisa 
berbicara dan berani berbicara dalam bahasa inggris 

6. Apa yang anda yakini 
tentang peran guru dalam 
pengajaran speaking? 

 

Tentunya kita mengacu pada acuan, tentang materi speaking ini 
kan sudah ada di silabus. Tentunya kita harus sesuai dengan 
standart dari materi speaking tersebut, kita harus mengikuti 
dan mencapai yang namanya batas nilai minimal. 

Le
ar

n
e

rs
 r

o
le

 

1. Bagaimana peran siswa 
anda dalam pelajaran 
speaking? 

 

Sejauh ini dalam pelajaran speaking, siswa bisa aktif. Karena 
kita menggunakan metode berdialog, kadang metode langsung 
mereka bicara tentang diri mereka sendiri, misalnya 
introduction. Jadi kita mengharapkan agar siswa tersebut dapat 
berperan aktif dalam pelajaran speaking artinya mereka berani 
berbicara, sejauh ini berhasil mereka berani bicara. Paling 
nggak, bisa merespon apa yang temannya Tanya dan bisa 
menjawab. 

2. Apa tujuan anda siswa 
harus memiliki peran 
tersebut? 

 

Tujuan saya sebagai seorang guru, agar siswa dapat berani 
bicara terutama bahasa inggris karena materi speaking itu kalau 
mereka tidak berani bicara bahasa inggris mereka tidak akan 
terbiasa, jadi tujuan saya agar mereka terbiasa berbicara dalam 
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bahasa inggris dan dapat berkomunikasi dengan baik. 

3. Apa yang 
melatarbelakangi siswa 
anda harus memiliki 
peran seperti itu? 

 

Tentunya siswa harus aktif dalam pelajaran speaking, karena 
dalam speaking mereka harus berani bicara. Kemudian mereka 
juga bisa komunikasi dengan teman atau dengan guru 
khususnya dengan bahasa inggris. Kemudian latar belakangnya, 
karena mereka harus mencapai nilai ketrampilan dan nilai 
tersebut ada batas minimalnya. Jadi mereka harus aktif, kalau 
tidak aktif mereka tidak akan dapat nilai. 

4. Bagaimana seharusnya 
peran siswa dalam 
pelajaran speaking? 

 

Tentunya siswa harus aktif dalam pelajaran speaking, terutama 
dalam materi-materi dialog dan conversation. Aktif dalam 
berbicara dan aktif dalam merespond 

5. Apa yang anda yakini 
tentang peran siswa 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Untuk siswa ini, tentunya mereka kalau aktif, pasti mereka akan 
terbiasa dalam mempraktekkan tentang conversation maupun 
materi-materi dialog. Artinya mereka bisa aktif dalam berbicara 
seperti itu.  

Th
e

 r
o

le
 o

f 
in

st
ru

ct
io

n
al

 m
a

te
ri

al
 

1. Apa yang anda yakini 
tentang peran materi 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Untuk materi ajar atau bahan ajar itu sudah ditentukan dari 
silabus, jadi kita tinggal mengikuti saja dan mengajarkan sesuai 
materi-materi speaking yang ada dalam silabus tersebut. Dan 
kita bisa mempersiapkan RPP untuk sebagai acuan dalam 
mengajar di dalam kelas 

2. Apa tujuan anda 
menggunakan materi 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Karena kita harus mempunyai acuan atau untuk bahan ajar di 
kelas. Otomatis, kita akan mengajarkan speaking sesuai dengan 
uruta-urutan dalam silabus 

3. Bagaimana seharusnya 
materi/bahan 
pembelajaran dalam 
pengajaran speaking? 

 

Menurut saya untuk materi speaking harus bisa menggunakan 
materi yang simple tetapi siswa itu paham. Artinya tidak perlu 
panjang-panjang, misalnya ditanya nama langsung bisa 
merespon, seperti itu. Kemudian mengenalkan yaa singkat saja, 
artinya tidak perlu bertele-tele tetapi singkat dan jelas. Dan 
siswa bisa untuk berlatih langsung, artinya tidak perlu 
mempelajari agak lama, artinya langsung focus kepada 
kemampuan siswa dalam speaking tersebut 

4. Menurut anda, apakah 
materi/bahan dalam 
pembelajaran speaking 
itu perlu? 

 

Sangat perlu, karena dalam bahasa inggris terutama. Kita 
membutuhkan materi untuk conversation terutama, apabila 
tidak ada materi speaking, maka siswa akan istilahnya tidak 
akan aktif dan mungkin bisa pasif 

5. Bagaimana pendapat 
anda tentang 
materi/bahan dalam 
pembelajaran speaking? 

 

Untuk materi pembelajaran speaking untuk kelas 7 dan 8 sudah 
cukup saya rasa. Karena nanti akan meningkat pada level yang 
tinggi, level 9 dan melanjutkan ke level berikutnya ke jenjang 
SMA/SMK itu sudah berbeda lagi, levelnya sudah lebih, 
istilahnya berbeda dengan yang mereka dapat di kelas 7 dan 8. 
Artinya untuk materi speaking yang ada di kelas 7 dan 8 
sekarang  sudah cukup. 

6. Apa saja materi/bahan 
yang anda gunakan 

Banyak sekali untuk materi pelajaran, seperti; tentang 
pembuatan dialog, meminta pendapat, memperkenalkan diri, 
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dalam pelajaran 
speaking? 

 

persetujuan, dll. Sesuai dengan silabus yang ada 

7. Bagaimana peran 
materi/bahan dalam 
pembelajaran speaking? 

 

Tentunya materi pembelajaran yang sudah ada di silabus dan 
rpp sangat membantu guru, karena apabila kita tidak punya itu 
seperti halnya kita tidak punya acuan dalam mengajar, jadi 
sangat penting sekali 

8. Menurut anda, apakah 
materi/bahan yang anda 
gunakan sudah efektif? 

 

Sejauh ini sudah efektif terutama untuk pelajaran speaking 
karena materi-materinya cukup simple, sehingga siswa itu bisa 
langsung menangkap dan merespon, bisa juga praktek langsung 
dalam kehidupan sehari – hari atau bisa praktek di dalam kelas. 
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1. Apa saja aktivitas dalam 
pengajaran speaking? 

Tentunya untuk pelajaran speaking dengan materi yang 
berbeda-beda, tekniknya juga berbeda-beda. Sebagai contoh, 
teknik untuk pengajaran materi introduction/pengenalan (juga 
masuk dalam speaking), kita awali dengan cara memberikan 
expresi-expresi tentang pengenalan diri atau pengenalan orang 
lain kepada siswa, kita menjelaskan teorinya dulu, siswa 
mengamati setelah itu siswa mencatat, kemudian guru 
memberikan contoh, siswa menirukan, siswa diberi kesempatan 
untuk bisa membuat resume tentang dirinya sendiri khususnya 
tentang introduction, kemudian setelah membuat resume siswa 
diberi kesempatan menghafal atau mengucapkan tentang 
pengenalan dirinya, baru setelah itu di check satu-satu untuk 
melakukan penilaian. 

2. Bagaimana teknik anda 
dalam pengajaran 
speaking? 

 

Mungkin kita bisa menggunakan beberapa teknik, pertama ada 
teknik direct method atau teknik langsung. Kemudian kita juga 
bisa menggunakan teknik find someone who, itu kita 
memberikan list pertanyaan pada siswa, jadi siswa dapat 
mengisi siapa aja yang suka ini, suka itu. Nah itu bisa digunakan 
untuk mendeskripsikan temannya, hobinya apa, rumahnya 
mana,dll. Dan bisa juga teknik pembuatan dialog, teknik diskusi, 
jadi untuk speaking relative dengan materi yang akan diajarkan. 

3. Apa yang anda yakini 
tentang teknik 
pengajaran speaking? 

 

Tentunya dengan berbagai metode ini, kita bisa bebas memilih 
yaa… dan dalam menentukan metodde yang tepat untuk 
mengajarkan speaking kepada siswa. Apabila missal kita 
menanyakan tentang opini, kita bisa menggunakan teknik 
diskusi atau dialog. 

4. Apakah teknik itu bisa 
diterapkan di semua 
kelas dan semua siswa? 

 

Sejauh ini semua teknik untuk pengajaran speaking bisa 
diterapkan semua jenjang, bahkan mungkin di level berikutnya 
tingkat sma/smk. Karena tekniknya sesuai dengan pengajaran 
speaking 

5. Menurut anda, Apa saja 
teknik yang bisa 
digunakan dalam 
pelajaran speaking? 

 

Diskusi, membuat dialog, direct method, GTM (grammar 
translation method)juga bisa jadi kita menggunakan berbagai 
macam expresi lalu kita terangkann pada siswa, setelah itu 
siswa akan merespon tentang expresi tersebut 

6. Apa tujuan anda 
menggunakan teknik 
tersebut? 

Siswa lebih mudah dalam memahami pembelajaran speaking. 
artinya mereka setelah,,, istilah nya cocok dengan teknik itu, 
mereka mudah memahami dan mudah mengaplikasikannya. 
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7. Apa teknik pengajaran 
speaking terbaik untuk 
anak didik anda? 

 

Sejauh ini, teknik paling tepat adalah dialog, membuat dialog 
kemudian mereka langsung praktek didepan kelas.  

8. Kenapa anda 
menggunakan teknik 
tersebut? 

 

Karena lebih mudah dan simple, dan siswa mudah paham. 
Oooo.. buat dialog, mereka langsung tau dialog yang sesuai 
materinya 

9. Apa yang mendasari 
digunakannya teknik 
tersebut? 
 

Untuk teknik dialog cocok untuk semua jenis pembelajaran 
speaking. yang paling tepat menurut saya, untuk pembelajaran 
misalnya diskusi, untuk saling bercakap-cakap dialog yang 
paling tepat. 
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1. Apa yang anda yakini 
tentang kelas speaking 
dan pengajaran 
speaking? 

Tentunya sebagai guru harus yakin bahwa, dalam kelas tersebut 
siswa itu sudah paham dan dapat merespond yang di ajarkan. 
Artinya mereka harus bisa menuntaskan materi. Kemudian 
untuk mengajar speaking ini harus tuntas. Kalau tidak tuntas 
harus remidi 

2. Kenapa anda memiliki 
keyakinan seperti itu? 

Karena memang kita harus istilah diharuskan untuk 
menuntaskan semua materi yang ada dalam pelajaran speaking 
tersebut. Artinya, guru itu harus punya target, bahwa siswa itu 
minimal dapat kkm nilainya, kkm kita 72, minimal dapet 73 itu 
sudah cukkup bagus 

3. Apa pentingnya 
pelajaran speaking? 
kenapa begitu? 

Karena untuk pelajaran bahasa inggris tentunya kita harus bisa 
komunikasi, karena untuk kedepannya siswa itu agar dapat 
berkomunikasi dengan orang asing. Misalnya dia ditanya di 
jalan tentang alamat atau tentang suatu tempat, kalau mereka 
sudah mendapatkan pelajaran speaking otomatis mereka akan 
bisa menjawab. Artinya sangat penting sekali speaking dalam 
bahasa inggris, karena mereka akan jadi siswa pasif apabila 
mereka tidak mau berbicara atau bisa berkomunikasi  dengan 
bahasa inggris. 

4. Apa tujuan anda dalam 
mengajarkan speaking? 

Tentunya sebagai bekal siswa, disamping memang tuntutan 
untuk siswa untuk dapat tuntas dalam pengajaran speaking, 
dan tujuan khususnya adalah agar mereka dapat pengalaman 
untuk mendapatkan bahasa asing, dan berlatih untuk 
mengucapkan/bercakap-cakap bahasa asing. Artinya mereka 
tidak diam saja, artinya mereka aktif, suatu saat nanti mereka 
harus memperkenalkan diri menggunakan bahasa asing jika 
bekerja di perusahaan asing 

5. Bagaimana seharusnya 
pengajaran speaking 

Diharapkan siswa bisa aktif dan kondisi dikelas itu tidak perlu 
serius, tetapi santai dan menyenangkan. Artinya bisa 
memotivasi siswa untuk berani bicara, baik dengan guru, 
temannya, dan mungkin dalam penilaian-penilain di dalam 
kelas untuk pengajaran speaking tersebut. 
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Hasil observasi kelas 8 

26 april 2019 
Nama guru Abidin 
Guru kelas 8 
Jam: 09.15—10.45 
 

Guru memulai pelajaran dengan memberi salam serta greeting dalam bahasa inggris. Guru memberi 

contoh ungkapan – ungkapan untuk meminta perhatian “Everybody, may I have your attention, 

be quite please, listen to me.”. Kemudian, Salah satu siswa diminta maju kedepan kelas untuk 

memberi contoh ungkapan tersebut kepada temannya. Siswa tersebut segera maju dan 

mengucapkkan ungkapan tersebut dalam bahasa inggris. Guru meminta siswa yang lainnya lagi 

untuk mempraktekkan ungkapan tersebut.  

 

Sesi berikutnya, siswa diminta untuk mempraktekkan percakapan interpersonal pendek. Sebelum 

praktek di depan kelas, siswa diminta berkelompok dan mempersiapkan percapakan itu serta 

mempraktekkan dulu di kelompoknya. Ketika mempraktekkan di kelompoknya, siswa sangat 

antusias dan aktif. Guru berkeliling ke setiap kelompok untuk mengamati siswa-siswi dalam 

mempraktekkan percakapannya.  Ada beberapa siswa yang keliru pengucapannya, kemudian guru 

memberi penjelasan kekeliruannya dan memberi contoh pengucapan yang benar. Beberapa menit 

kemudian, salah satu kelompok diminta maju kedepan kelas untuk mempraktekkan percakapan 

tersebut. 

Sesi berikutnya, siswa masih diminta untuk tetap duduk sesuai kelompoknya. Guru menyediakan 

beberapa kartu dan memberikan kepada siswa, kemudian siswa diminta membuat “invitation card” . 

setelah selesai membuat “invitation card” salah satu kelompok diminta maju kedepan untuk dengan 

membawa “invitation card” yang telah mereka buat dan menanyakan pendapat teman mereka, 

“what do you think of my invitation card?”. Kemudian, kelompok lain memberikan pendapat hasil 

kinerja kolompok yang maju kedepan kelas, “ it is great / good invitation card” 

Sesi terakhir, guru meminta setiap kolompok mempraktekkan semua ungkapan itu dan menilai siswa 

yang mempraktekkannya. Setiap kelompok maju kedepan mempraktekkan semua ungkapan dan 

kelompok lain memberi komentar. Mulai dari ungkapan meminta  perhatian, dan meminta 

pendapat, kemudian kelompok lain memberi pendapat. 

 

 

 

 

 

Note: Mr.Abidin is a good teacher and cool teacher. He always makes sure that speaking class is 

based on lesson plan and syllabus.  
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