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Appendix 

An Interview Protocol 

Exploring Exploring English Teachers’ Views and Experiencing of Dictation 

in Teaching Listening 

Purpose Theory Interview Question 

Introductory 

Question 

 Apa yang anda ketahui 

tentang Dictation? 

The 

implementation of 

dictation in 

teaching listening 

1. Teachers read the 

dictation text only once 

and without stopping. 

Then when the teacher 

reads phrases, the 

students wrote. 

Teachers can read the 

sentence quickly 

enough so that learners 

can write and then the 

teacher waited a few 

seconds and read the 

sentence again more 

slowly to other learners. 

During the second 

reading only good 

students check their 

work. (Nation, 2008) 

Bagaimana tahapan-

tahapan dalam 

penerapan dictation 

dalam mengajar 

listening? 

Teachers’ view and 1. Sometime dictation will Tantangan-tantangan apa 
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experiencess of 

challenges in 

implementing 

dictation 

produce unfruitful 

errors and result in a 

discouraging and 

unproductive exercise. 

Montalvan (2006) 

2. Student heard similar 

sounds and wrote on 

her paper, she could not 

correctly identify the 

difficult vocabulary 

words nor the meanings 

attached. Fisher (2006) 

3. Students misspelled, 

and they ignoring the 

correct spelling still on 

the blackboard, and 

apparently forgetting 

Fisher pre-dictation 

explanation. Fisher 

(2006) 

saja yang dihadapi 

ketika menerapkan 

dictation di kelas 

mendengarkan? 
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Observasi 

Mata pelajaran Bahasa Inggris 

Kelas IX E 

Tanggal 27 Juli 2017 

Pukul 07.20 am-08.40 am 

Participant 1 

 Guru memasuki kelas pada pukul 07.20 am, memberi salam. 

 Guru bersama siswa berdoa untuk memulai pelajaran. 

 Guru mempersiapkan untuk mengabsen siswa. 

 Guru memberi penjelasan bahwa kelas pagi ini akan dimulai dengan game. 

 Guru memberi pengarahan pada siswa tentang game yang akan dilakukan. 

Guru membagi siswa dalam dua kelompok, yaitu kelompok A dan 

kelompok B. 

 Pukul 07.25 am guru menuliskan beberapa kosa kata dipapan tulis. 

 Guru menanyakan kepada siswa apakah mereka membawa kamus untuk 

pelajaran bahasa Inggris hari ini. 

 Guru memanggil siswa satu persatu, apakah mereka membawa kamus atau 

tidak. Apabila membawa maka siswa yang dipanggil harus mengatakan 

“yes” dan bila tidak bawa harus mengatakan “no”. 

 Guru memberi pengumuman bagi mereka yang tidak membawa kamus, 

mereka akan mendapatkan extra works. 

 Guru memberi instruksi pada siswa untuk cross kata-kata dipapan tulis. 

 Pukul 07.35 game dimulai, grup A dan grup B berlomba, manakah yang 

paling cepat menjawab dengan benar dan tepat. 

 Suara yang digunakan melalui audio google translete lalu mereka harus 

melingkari jawaban yang tepat yang tertera dipapan tulis. 

 Game dimulai dengan setiap kelompok mengutus satu perwakilan dari 

kelompoknya dan secara bergantian menunjuk temannya untuk menjawab 

mewakili kelompoknya. 

 Soal pertama yang diperdengarkan adalah kata three. Kedua kelompok 

menjawab dengan benar namun grup A menjawab lebih cepat dibanding 

kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Soal kedua yang diperdengarkan adalah brush. Kedua kelompok 

menjawab dengan benar namun grup A menjawab lebih cepat dibanding 

kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Soal ketiga yang diperdengarkan adalah desk. Kelompok A menjawab 

desk sedangkan grup B menjawab dress. Guru dan siswa membahas 

bersama dan guru membenarkan jawabannya. Jawaban yang tepat adalah 

desk. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Ditengah permainan grup A terkena diskualifikasi soal nomor tiga, karena 

berisik sehingga membuat kelas ricuh. Maka poin dikurangi satu. 
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 Soal keempat yang diperdengarkan adalah knife. Kedua kelompok 

menjawab dengan benar namun grup A menjawab lebih cepat dibanding 

kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Lagi-lagi ditengah permainan grup A terkena diskualifikasi soal nomor 

empat, karena ada salah satu dari kelompoknya bicara kotor. Maka poin 

dikurangi satu. 

 Soal kelima yang diperdengarkan adalah kata lake. Namun kedua grup 

menjawab salah, grup A menjawab cake dan grup B menjawab hourse. 

Lalu guru membenarkan kata yang benar adalah lake. 

 Soal keenamyang diperdengarkan adalah kata wife. Kedua kelompok 

menjawab dengan benar namun grup B menjawab lebih cepat dibanding 

kelompok A. Maka poin dimenangkan oleh grup B. 

 Soal ketujuh yang diperdengarkan adalah kata hourse. Kelompok A 

menjawab house dan kelompok B menjawab hourse. Yang menjawab 

dengan benar adalah kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup B. 

 Soal kedelapan yang diperdengarkan adalah kata write. Kedua kelompok 

menjawab dengan benar namun grup A menjawab lebih cepat dibanding 

kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Soal kesembilan yang diperdengarkan adalah kata snack. A menjawab 

snake dan kelompok B menjawab snack. Yang menjawab dengan benar 

adalah kelompok B. Maka poin dimenangkan oleh grup B. 

 Guru juga memberikan contoh lain kata yang hampir mirip diucapkan 

namun guru sedikit agak kesulitan, jadi guru membuka audio melalui 

google translate untuk memastikan pengucapak yang benar. 

 Guru juga memberikan penjelasan tentang perbedaan pengucapan snake 

dan snack, live, life, dan leaf dengan bantuan google translate audio. 

 Soal kesembilan yang diperdengarkan adalah kata tough. Kelompok A 

menjawab tough dan kelompok B menjawab laugh. Yang menjawab 

dengan benar adalah kelompok A. Maka poin dimenangkan oleh grup A. 

 Gamepun berakhir dengan grup A sebagai pemenang. 

 Game berlangsung sampai pukul 07.50. 

 Guru menjelaskan bahwa game yang dilakukan tadi merupakan bentuk 

untuk melatih listening mereka. 

 Kegiatan selanjutnya, guru memerintahkan siswa agar tenangkarna 

kegiatan selanjutnya akan dimulai. 

 Guru memerintahkan siswa untuk menyiapkan selembar kertas. 

 Guru memerintahkan siswa untuk menulis apa yang mereka dengar dari 

audio. 

 Guru memerintahkan siswa untuk mendengarkan baik-baik kata yang 

didiktekan melalui audio. 

 Siswa diminta mendengarkan dengan seksama karna audio hanya diputar 

sekali saja. 



42 

 

 Kata yang pertama didikte oleh audio adalah attitude, guru memberi jeda 

waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar 

kalimat audio selanjutnya. 

 Kata yang kedua didikte adalah kind, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang ketiga didikte adalah wealt, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang keempat didikte adalah took, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang kelima didikte adalah small, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang keenam didikte adalah mind, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang ketujuh didikte adalah mad, guru memberi jeda waktu sekitar 2 

menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat audio 

selanjutnya. 

 Kata yang kedelapan didikte adalah raven, guru memberi jeda waktu 

sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat 

audio selanjutnya. 

 Kata yang kesembilan didikte adalah unfortunately, guru memberi jeda 

waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar 

kalimat audio selanjutnya. 

 Kata yang kesepuluh didikte adalah approach, guru memberi jeda waktu 

sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru memutar kalimat 

audio selanjutnya. 

 Setelah siswa selesai menulis apa yang telah didikte tadi, guru memberi 

pengumuman bahwa siswa yang tidak membawa kamus untuk maju 

mengerjakan extra works dipapan tulis. 

 Siswa yang dipanggil maju kedepan untuk menulis pekerjaannya dipapan 

tulis. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju pertama. Ia menuliskan attitude 

dengan arti sikap. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju kedua. Ia menuliskan kind dengan arti 

baik 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju ketiga. Ia menuliskan wealth. dengan 

arti kesehatan. 
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 Siswa laki-laki yang dipanggil maju keempat. Ia menuliskan took dengan 

arti mengambil. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju kelima. Ia menuliskan small dengan 

arti kecil. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju keenam. Ia menuliskan mind dengan 

arti berfikir. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju ketujuh. Ia menuliskan made dengan 

arti membuat. 

 Siswa perempuan yang dipanggil maju kedelapan. Ia menuliskan raven 

dengan arti gagak. 

 Siswa perempuan yang dipanggil maju kesembilan. Ia menuliskan 

unfortunately dengan arti sial. 

 Siswa laki-laki yang dipanggil maju kesepuluh. Ia menuliskan approach 

dengan arti mendekati. 

 Setelah semua siswa yang dipanggil maju dan menuliskan pekerjaannya, 

guru dan siswa membahas dan mengoreksi bersama-sama. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor satu, siswa yang maju kedepan 

menuliskan attitude dengan arti sikap. Kata dan arti yang dituliskan siswa 

tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor dua, siswa yang maju kedepan 

menuliskan kind dengan arti baik. Kata dan arti yang dituliskan siswa 

tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor tiga, siswa yang maju kedepan 

menuliskan wealth dengan arti kesehatan. Kata dan arti yang dituliskan 

siswa tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor empat, siswa yang maju kedepan 

menuliskan took dengan arti mengambil. Kata dan arti yang dituliskan 

siswa tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor lima, siswa yang maju kedepan 

menuliskan small dengan arti kecil. Kata dan arti yang dituliskan siswa 

tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor enam, siswa yang maju kedepan 

menuliskan mind dengan arti berfikir. Kata yang dituliskan siswa tersebut 

benar, namun arti katanya salah. Lalu guru membenarkan arti yang benar 

dari kata mind adalah pikiran. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor tujuh, siswa yang maju kedepan 

menuliskan made dengan arti membuat. Kata dan arti yang dituliskan 

siswa tersebut benar. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor delapan, siswa yang maju kedepan 

menuliskan raven dengan arti gagak. Kata dan arti yang dituliskan siswa 

tersebut benar. 
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 Guru dan siswa membahas soal nomor sembilan, siswa yang maju 

kedepan menuliskan unfortunately dengan arti sial. Kata yang dituliskan 

siswa tersebut benar, namun arti katanya salah. Lalu guru membenarkan 

arti yang benar dari kata unfortunately adalah sayangnya. 

 Guru dan siswa membahas soal nomor sepuluh, yang maju kedepan 

menuliskan approach dengan arti mendekati. Kata dan arti yang dituliskan 

siswa tersebut benar. 

 Pukul 08.40 bel berbunyi sebagai tanda pelajaran Bahasa Inggris telah 

selesai. 

 Guru meminta para siswa untuk mengumpulkan hasil lembar kerja mereka 

ke meja paling depan untuk memastikan apakah mereka benar-benar 

mengerjakan apa yang diintruksikan guru atau tidak. 
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Observasi 

Mata pelajaran Bahasa Inggris 

Kelas VIII D 

25 Juli 2017 

Pukul 07.40 am-08.20 am 

Participant 2 

Dipertemuan pertama 

 Guru masuk kelas tepat waktu pada pukul 07.40 

 Guru memberi salam, berdoa dan mengabsen murid setelahnya. 

 Dilanjutkan dengan guru memberi tahu siswa tentang materi yang akan 

dibahas pada bab ini. 

 Guru menuliskan empat bagian yang akan dibahas pada bab ini di papan 

tulis. Bagian tersebut yaitu asking attention, asking and giving opinion, 

checking understanding dan showing appreciation. 

 Guru memerintahkan agar siswa menulis apa yang guru tulis dipapan tulis. 

 Guru juga menjelaskan bahwa dalam bab ini kemampuan speaking siswa 

yang akan diuji. 

 Guru memerintahkan untuk membuka buku paket, lalu membacakan 

percakapan yang terdapat dibuku paket. Siswa diminta untuk mengikuti 

dan mengucapkan setelah guru selesai mambaca. 

 Guru meminta satu murid untuk membacakan text yang terdapat dibuku 

dan siswa lainnya mengikuti setelahnya. 

 Siswa diminta mengelompokan apa yang mereka baca ke dalam kategori 

pada bab ini (asking attention, asking and giving opinion, checking 

understanding dan showing appreciation) 

 Setelah latihan pengelompokan kalimat selesai, siswa diminta untuk 

mengisi jawaban dipapan tulis dan mendapat nilai tambahan bagi mereka 

yang berani maju kedepan. 

 Guru  juga menjelaskan bahwa guru memberi nilai tambahan berdaasarkan 

proses. 

 Kegiatan selanjutnya yaitu latihan dictation. Guru menyuruh murid untuk 

menyiapkan kertas kosong dan alat tulis. 

 Guru meminta siswa agar tidak mencontek dan benar-benar mendengarkan 

apa yang akan guru diktekan dan menuliskannya dalam kertas mereka. 

 Guru memberi tahu siswa bahwa akan ada 5 kalimat yang akan didiktekan.   

 Kalimat dictation pertama yang dibacakan guru adalah attention please, 

guru memberi jeda waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu 

guru membacakan kalimat selanjutnya. 

 Kalimat dictation yang kedua adalah do you understand?. Guru memberi 

jeda waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru 

membacakan kalimat selanjutnya. 
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 Kalimat dictation yang ketiga adalah yes, I understand ma’am. Guru 

memberi jeda waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru 

membacakan kalimat selanjutnya. 

 Kalimat dictation yang keempat adalah what is your opinion?. Guru 

memberi jeda waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru 

membacakan kalimat selanjutnya. 

 Kalimat dictation yang kelima adalah I think it is good. Guru memberi 

jeda waktu sekitar 2 menit untuk siswa menulis. Setelah itu guru 

membacakan kalimat selanjutnya. 

 Setelah guru mendikte semua kalimat, guru meminta beberapa siswa untuk 

maju kedepan dan menuliskan apa yang didiktekan tadi dan dikoreksi 

bersama. 

 Guru memberikan pengumuman bahwa siapa yang ingin mendapatkan 

nilai atau poin tambahan, maka murid harus menuliskan kalimat dictation 

tersebut dipapan tulis. 

 Kalimat pertama dituliskan oleh seorang siswa laki-laki, dia tidak bisa 

menuliskan kata attention, tapi teman-teman yang duduk dibangku 

membantunya jadi ia bisa menuliskan kata tersebut. Namun guru 

mengetahuinya, lalu meminta siswa tersebut untuk duduk dan digantikan 

dengan siswa lainnya. 

 Kalimat pertama dituliskan oleh seorang siswa laki-laki lainnya dengan 

benar, ia menulis kalimat attention please tanpa ada ejaan yang salah. 

 Kalimat kedua dituliskan oleh seorang siswa laki-laki, ia menulis kalimat  

do you anderstand?. Kemudian guru dan siswa lainnya mengoreksi bahwa 

apa yang ditulis oleh siswa tadi adalah salah. Siswa tersebut menuliskan 

kalimat do you understand dengan bimbingan guru. 

 Kalimat ketiga dituliskan oleh seorang siswa perempuan, ia menulis 

kalimat  yes, I’m understand mam. Kemudian guru dan siswa lainnya 

mengoreksi bahwa apa yang ditulis oleh siswi tadi adalah salah. Guru 

memberi tahu bahwa tidak ada imbuhan am di belakang I dan tulisan mam 

yang benar adalah ma’am. Maka siswa tersebut menuliskan kalimat I 

understand ma’am dengan benar. 

 Kalimat keempat dituliskan oleh seorang siswa perempuan, ia menulis 

kalimat  what is your opinion? tanpa ada ejaan dan tanda baca yang salah. 

 Kalimat terakhir dituliskan oleh seorang siswa laki-laki, ia menulis kalimat  

I think it is look. Kemudian guru dan siswa lainnya mengoreksi bahwa apa 

yang ditulis oleh siswa tadi adalah salah. Guru meminta siswa lain untuk 

menulis dan membenarkannya kedepan. 

 Seorang siswa laki-laki maju kedepan dan menuliskan I think it is kood. 

Kemudian guru dan siswa lainnya mengoreksi bahwa apa yang ditulis oleh 

siswi tadi adalah salah. Guru memberi tahu bahwa kalimat yang benar 

adalah I think it is kood. 
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 Setelah semuanya selesai mengoreksi bersama, siswa diminta untuk 

menghitung berapa benar kalimat yang mereka kerjakan lalu dikali 2. 

Itulah nilai yang mereka dapatkan di kegiatan dictation ini.  

 Pukul 08.20 am bel berbunyi dan jam pelajaran bahasa Inggris selesai. 
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