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Appendices  



 

EXPLORING STUDENTS’ DIFFICULTIES &STRATEGIES TOWARD 

SPEAKING SKILL IN ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

 

Interviewer  : Responden I 

Date   : Wednesday, 23 of march 2016 

Place   : Unires Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Subject Interview Theme 

Interviewer Hari ini hari rabu tanggal 23 maret 

tahun 2016 pukul 17:17 di unires 

putri universitas muhammadiyah 

yogyakarta saya bertemu dengan 

responden I. Selamat sore mas? 

 

Respondent I Yak  

Interviewer Kita langsung saja ke pertanyaan 

yang pertama yaitu, apa saja yang 

ap apasaja masalah yang terjadi 

dalam berbicara bahasa inggris? 

 

Respondent I Eee masalah yang saya dalam 

bahasa inggris itu saya merasa 

malu ketika mengo e mengobrol 

pake dalam bahasa inggris. 

 

Interviewer Ehem, kemudian setelah malu ada 

lagi? 

 

Respondent I Eeemm mungkin masalah 

keduanya adalah saya tidak punya 

partner untuk berlatih. 

R1.1 saya tidak punya 

partner untuk berlatih. 

Interviewer Partner untuk berlatih, temen 

untuk berlatih gitu ya, aaaa selain 

itu? 

 

Respondent I Eee hanya itu  

Interviewer Hanya itu?  

Respondent I Iya  

Interviewer Oke yang pertama tadi malu, 

kenapa itu malu itu bisa menjadi 

 



 

masalah? 

Respondent I Soalnya saya pribadi tidak 

terbiasa untuk ngomong bahasa 

inggris, eee dimana saya untuk, 

dimana saya berada terus untuk 

ngomong bahasa inggris tu, kita 

butuh kebiasaan gitulo, jadi 

mungkin saya merasa malu karena 

ngak biasa. 

R1.2 saya pribadi 

merasa malu karena 

saya pribadi tidak 

terbiasa untuk ngomong 

bahasa inggris. 

Interviewer Ngak biasaa. Selain ngak biasa 

yang bis bisa menyebabkan malu. 

 

Respondent I Eeemmmm  

Interviewer Selain ngak biasa.  

Respondent I Temen kelas yang mungkin punya 

kemampuan yang lebih hebat dari 

pada saya. 

R1.3 Temen kelas yang 

mungkin punya 

kemampuan yang lebih 

hebat dari pada saya 

Interviewer O iya. Selain itu?  

Respondent I Ya itu aja.  

Interviewer Itu?  

Respondent I Hem em  

Interviewer Oke kemudian tadi setelah itu, apa 

tadi masalahnya? 

 

Respondent I Eeeem pasrtner.  

Interviewer Partner a, itu kenapa bisa menjadi 

masalah? 

 

Respondent I Karna ya gitu kayak masalah 

karena saya akan latihan itu ngak 

punya partner mau latian buat apa 

gitu lo, jadi sulit untuk ngomong, 

kan buat buat buat ngomong itu 

kita butuh partner untuk siapa 

yang merespon siapa yang 

mendengarkan gitu lo, jadi kita 

tau itu salah atau enggaknya. 

 

Interviewer O iya iya, kenapa ngak ngomong 

sendiri atau belajar ngomong 

sendiri gitu? 

 

Respondent I Na itu saya lakukan sekarang.  

Interviewer O itu sedang dilakukan?  



 

Respondent I Hem em  

Interviewer Oke selain itu yang menyebabkan 

eeee masalah berbicara karena 

ngak punya partner itu apa aja. 

Apalagi? 

 

Respondent I Eee dua masalah utama itu yang 

saya alamin sekarang. 

 

Interviewer Oke, kalau gitu kita lanjut ke 

pertanyaan yang kedua yaitu, 

eeeee yang ketiga!!. Bagaimana 

strategi untuk mengatasi masalah 

dalam berbicara bahasa inggris. 

 

Respondent I Oke, seperti yang saya sebutkan 

sebelumnya, saya menemukan 

sebuah cara itu saya ngomong 

sendiri, terus ngomong batasannya 

mungkin 30 menit sama ngomong 

sendiri terus ya ngomong tentang 

apa aja terus saya menambah 

vocab vocab dengan bahasa buku. 

R1.4 saya menemukan 

sebuah cara itu saya 

ngomong sendiri 

 

R1.5 saya menambah 

vocab vocab dengan 

bahasa buku. 

Interviewer O iya, selain itu?  

Respondent I Selain itu mungkin saya 

mendengarkan musik dan untuk 

menambah vocabulary ini berlatih 

debat. 

R1.6 untuk menambah 

vocabulary ini berlatih 

debat. 

Interviewer Debat?  

Respondent I Hem em.  

Interviewer Tadi yang masalah malu tadi 

strateginya apa?  

 

Respondent I Strategi yang saya terapkan itu 

saya ngomong sendiri, ngomong 

sendiri, terus membaw, terus pake 

bahasa inggris ketika saya 

ngomong dengan temen-temen. 

 

R1.7 terus pake bahasa 

inggris ketika saya 

ngomong dengan 

temen-temen. 

Interviewer Ow gitu.  

Respondent I Iya beranikan diri sendiri. R1.8 beranikan diri 

sendiri 

Interviewer Aaaa aaa itu tadi kan e ibaratnya 

secara umum atau keseharian. 

Terus kalau yang di dalam kelas 

 



 

cara menyanangi menangani 

masalah berbicara itu gimana di 

dalam kelas? 

Respondent I Untuk memberanikan diri saya di 

dalam kelas, ketika ada dosen 

memberikan sebuah pertanyaan, 

saya mencoba untuk lebih aktif. 

Otomatis untuk memberanikan 

diri saya lebih aktif di kelas dan 

berani ngomong. 

R1. 9 Untuk 

memberanikan diri saya 

di dalam kelas, ketika 

ada dosen memberikan 

sebuah pertanyaan, 

saya mencoba untuk 

lebih aktif. 

Interviewer Selain lebih aktif?  

Respondent I Eeee dikelas saya juga ngomong 

dengan temen juga pake bahasa 

inggris biar terbiasa atau ngak 

malu. 

 

Interviewer Itu temennya temen yang gimana 

itu? 

 

Respondent I Mungkin temen yang udah deket. 

Temen yang udah deket dan ngak 

gimana ya ngak ada yang sip pake 

bahasa inggris gitu lo. 

 

Interviewer O iya iya, ada lagi?  

Respondent I Cu, ya itu aja.  

Interviewer Oke kalau gitu kita lanjut ke 

pertanyaan selanjutnya. Strategi 

yang paling berguna dalam 

mengatasi masalah berbicara itu 

kira-kira apa?. Yang paling 

berguna. 

 

Respondent I Paling berguna, strategi paling 

berguna itu ya itu, pake bahasa 

inggris di kehidupan sehari-hari. 

Soalnya kalau kita ngak pake itu 

kita ngak bisa belajar bagaimana 

mengucapakan bahasa inggris 

soalnya saya tu butuh kebiasan, 

jadi harus gunakan sesebiasa 

mungkin. 

 

Interviewer O iya iya, selain itu emungkin 

yang paling berguna kedua? 

 



 

Respondent I Berguna kedua mungkin, sering 

berlatih sendiri walaupun ngak 

ada partner. 

 

Interviewer O iya. Oke kemudian kita lanjut 

ke pertanyaan selanjutnya, setelah 

menemukan solusinya, bagaimana 

perasaan anda tentang 

keterampilan berbicara bahasa 

inggris? 

 

Respondent I Oke, yang saya rasakan saya lebih 

PD dan saya tu merasa lebih 

berani soalnya saya merasa apa 

yang di omongkan guru itu saya 

dapat pahami dan ketika saya 

memberikan respon kepada eh 

terhadap apa yang di percayakan 

oleh guru saya bisa menjawab 

dengan benar dan akurat dalam 

bahasa inggris. 

 

Interviewer Selain itu ada manfaat lagi?  

Respondent I Mungkiiiin, PD dan berani itu aja, 

saja merasa itu, PD dan berani. 

 

Interviewer Udah itu aja?  

Respondent I Iya  

Interviewer Oke, kitaaa, bearti selesai ini 

pukul 17:22 bersama responden I. 

Terimakasih mas. 

 

Respondent I  Iya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPLORING STUDENTS’ DIFFICULTIES &STRATEGIES TOWARD 

SPEAKING SKILL IN ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

 

Interviewer  : Responden II 

Date   : Wednesday, 23 of march 2016 

Place   : Unires Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Subject Interview Theme 

Interviewer Hari ini hari rabu tanggal 23 maret 

tahun 2016 pukul 18:02 saya 

bertemu responden II di unires 

putri universitas yogyakarta, 

selamat sore mas! 

 

Respondent II Sore mas  

Interviewer Nah disini masnya kan sebagai 

salah satu mahasiswa pendidikan 

bahasa inggris di UMY ya. Nah 

disini saya akan bertanya beberapa 

hal tentang berbicara bahasa 

inggris. Pertanyaan yang pertama 

yaitu adalah. Apasaja masalah 

yang terjadi dalam berbicara bahas 

inggris? 

 

Respondent II Baik eeee., masalah yang mungkin 

terjadi dalam berbicara bahasa 

inggris saya mungkin, masalah 

vocabulary, masalah percaya diri, 

grammar & pronouncation, tapi 

untuk pronouncaction ngak terlalu 

sih mas. Itu aja sih. 

R2.1 masalah percaya 

diri 

R2.2 pronouncation, 

tapi untuk 

pronouncaction ngak 

terlalu sih mas. Itu aja 

sih. 

Interviewer Adalagi mungkin  

Respondent II Udah.  

Interviewer Iya oke, Trus pertanyaan 

selanjutnya itu kenapa itu bisa 

menjadi masalah? 

 



 

Respondent II Mm, oke untuk vocab mungkin 

eeee.. Kita apa sekarang e itu 

ngak, ngak ada pelajaran yang 

khusus mempelajari belajar vocab 

itu kan, trus yang masalah 

grammar ketika berbicara itu saya 

selalu memikirkan grammar yang 

benar gitu, saya pokoknya harus 

ngomong dengan grammar yang 

benar untuk masalah grammar, 

trus yang untuk percaya diri itu 

saya kurang percaya diri orangnya 

suka nervous kalau berbicara 

bahasa inggris itu apalagi di depan 

orang banyak, ngomong sama 

temen ke temen aja agak nervous 

gitu, trus yang untuk 

pronouncation masalahnya cuman 

kalau ngomong ke temen itu 

apalagi temen yang kita biasanya 

ngomong bahasa jawa, na itu suka 

kebawa itu untuk menjadi disitu 

sebenernya ngak masalah juga si 

cuman eee kebawa dari medok itu 

jadi kalau ngomong bahasa inggris 

jadi medok juga na itu 

mempengaruhi pronouncation. 

Gitu si 

R2.3 ngak ada pelajaran 

yang khusus 

mempelajari belajar 

vocab 

 

R2.4 yang masalah 

grammar ketika 

berbicara itu saya selalu 

memikirkan grammar 

yang benar 

 

R2.5 suka nervous 

kalau berbicara bahasa 

inggris itu apalagi di 

depan orang banyak 

 

R2.6 jadi kalau 

ngomong bahasa 

inggris jadi medok 

Interviewer Selain itu adalagi kenapa itu bisa 

jadi masalah 

 

Respondent II Eee... Sejauh ini ngak adaa  

Interviewer Ngak ada?.   

Respondent II Ngak ada.  

Interviewer Oke, kemudian eeeee.. Bagaimana 

strategi untuk mengatasi masalah 

dalam berbicara bahasa inggris 

tadi.   

 

Respondent II Mmm berati dari masing-masing 

tadi ya masalah saya tadi ya 

 

Interviewer O boleh  



 

Respondent II Untuk yang vocabularynya 

strateginya biasanya eeee... Dari 

bacaan bacaan buku, biasanya kan 

sekarang saya ada pelajaran-

pelajaran yang di haruskan 

membaca buku na disitu pasti ada 

kalau vocab-vocab kurang tau 

artinya saya pasti buka kamus dan 

saya biasanya langsung 

menggunakan kalimat itu biasanya 

saya bentuk kalimat apa itu. Nah 

disitu saya berfikir kalau itu bisa 

berguna dan ngak lupa gitu mas. 

Itu strateginya ya untuk 

penanganan vocabulary. Terus 

yang.... 

R2.7 vocab-vocab 

kurang tau artinya saya 

pasti buka kamus 

 

 

Interviewer Kemudian?  

Respondent II Yang grammer itu strateginya 

biasanya kalau saya berbicara 

bahasa inggris suka memikirkan 

grammar, nah strateginya itu saya 

tulis biasanya, saya tulis sebelum 

berbicara saya bikin catatan kecil 

untuk masalah grammarnya itu. 

Nah trus yang untuk percaya diri, 

confidancenya itu gimana ya saya 

strateginya cuman itu si 

memotivasi diri sendiri aja si 

mas,untuk ayo beranikan 

ngomong, ngomong nomong 

jangan takut, jangan takut salah. 

Itu strategi untuk ee.. Percaya diri 

na untuk pronouncation itu eeeee 

strateginya cuman ini aja si 

berbicara bahasa indonesia aja 

dulu kalau, kalau di kelas ya 

mendukung juga kalau di kelas 

kan saya berbicara sama temen 

berbicaranya bahasa indonesia. 

Jadi kalau untuk pronouncation itu 

R2.8 saya bikin catatan 

kecil untuk masalah 

grammarnya 

 

R2.9 untuk percaya 

diri, confidancenya itu 

gimana ya saya 

strateginya cuman itu si 

memotivasi diri sendiri 

 

 



 

ngak terlalu jadi masalah. Kecuali 

kalau diluar biasanya kalau 

ngomong sama temen kumpulnya 

sama orang jawa jadi eeeaa disitu 

jadi masalah jadi strateginya 

ngomong bahasa indonesia aja si 

dan ngak medok kebawa bahasa 

jawa. Jadi kalau pake bahasa 

indonesia transfer inggris itu 

pronouncationnya ya lumayan lah 

ngak terlalu buruk gitu.  

Interviewer Eee sel.... Selain strategi-strategi 

itu mungkin ada lagi strategi-

strategi yang sering di pakai atau 

jarang di pakai juga? 

 

Respondent II Eeee belum kepikiran si  

Interviewer O belum kepikiran. Oke  

Respondent II Ngak ada  

Interviewer Trus kemudian, sekaran... 

Sekarang bagaimana menangani 

masalah berbicara bahasa inggris 

selama di dalam kelas?  

 

Respondent II Oke, menangani masalah 

berbicara bahasa inggris di dalam 

kelas. Untuk menangani itu inti 

eeeee pointnya mungkin yang 

paling penting cuman satu mas. 

 

Interviewer Apa?  

Respondent II Yaitu menangani apa, melawan 

rasa nervous dan harus percaya 

diri untuk ngomong walaupun 

sebelumnya saya harus 

mempersiapkan misal menulis 

catatan kecil itu tadi untuk 

grammar dan mungkin vocab-

vocab. Nah dan untuk menangani 

masalah itu mungkin cukup saya 

harus berani, percaya diri 

beranikan ngomong. Na disitu 

pasti yang lain ngikutin kayak 

R2.10 melawan rasa 

nervous 

 

R2.11 harus percaya 

diri untuk ngomong 

 

 

 



 

vocab, grammar, pronouncation 

mungkin ada salah-salah sedikit 

tidak apa-apa yang penting berani 

ngomong, berani ngomong-

ngomong terus dari situ pasti 

secara tidak langsung akan ter apa 

mmmmm terjadi kayak 

pembetulan secara alami gitu lo 

mas intinya. Berani salah, berani 

ngomong kan tau kesalahannya 

apa o disini di benarkan kalau 

saya ngak beranikan untuk 

ngomong, ngak tau salahnya di 

mana saya cuman tau di pikiran 

saya salahnya ini tapi say belum 

mempraktekan itu. 

Interviewer Oke, kemudian?  

Respondent II Udah si kurangnya di percaya diri 

itu aja si untuk berbicara dalam 

kelas khususnya. 

 

Interviewer Oke, eeeeem  kemudian ke kita 

lanjut ke pertanyaan selanjutnya 

yaitu, strategi yang paling berguna 

dalam mengatasi masalah 

berbicara bahasa inggris itu apa? 

 

Respondent II Mmmm strategi yang paling 

berguna unutk eee berbicara 

bahasa inggris? 

 

Interviewer Hem em, mengatasi masalahnya.  

Respondent II Mengatasi masalahnya itu ya. Itu 

pertama strateginya saya itu 

melihat kalau saya mau berbicara 

di dalam kelas misal diskusi 

ataupun eeee ada dosen yang 

memberikan pertanyaan itu saya 

pasti ngak bakalan pertama mas. 

Strateginya saya itu menunggu 

teman, nunggu teman yang 

berbicara dulu. Nah disitu teman 

berbicara berani, misal ada 

 

 



 

kesalahan tapi tetep ada dosen 

misal ada kesalahan disorakin 

teman. Dosen bilang ngak papa 

lebih baik salah dari pada diem. 

Berani ngomong gitu kan. Nah 

disitu saya mempunyai strategi 

melihat teman dulu. Nah disitu 

saya memberanikan diri untuk 

menangani masalah itu saya 

memberanikan diri tadi. Saya 

memberanikan diri untuk 

berbicara dan dengan tetap 

mencatat apa yang saya omongkan 

tadi point-point apa yang mau 

saya omongkan. 

Interviewer O bearti eee strategi yang paling 

berguna itu tadi memberanikan 

diri ya? 

 

Respondent II Iya, memberanikan diri.  

Interviewer Oke kemudian pertanyaan yang 

terakhir yaitu setelah menemukan 

solusi-solusinya itu, bagaimana 

perasaan anda tentang 

keterampilan berbicara berbicara 

bahasa inggris? 

 

Respondent II Mmm manfaatnya ya?  

Interviewer Bisa.  

Respondent II Manfaatnya ya mungkin saya 

lebih eeeee mungkin percaya diri 

saya bertambah mas. Soalnya 

kalau saya tadikan strateginya 

untuk menangani masalah saya 

memberanikan diri. Nah begitu 

saya memberanikan diri berbicara. 

Setelah berbicara pasti saya lega, 

nah disitu paling tidak menambah 

percaya diri saya lah manfaatnya. 

Menambah percaya diri saya 

untuk berbicara eee misal 

besoknya lagi di pertemuan 

 

R2.12 Kalau misal saya 

berbicara dan ada 

teman misal 

mengkoreksi tentang 

misal kesalahan verb 

penggunaan verb 1 dan 

verb 2 itu pasti saya 

agak menurun juga 

motivasinya untuk e 

mengurangi percaya 

diri 

 

 



 

berikutnya, dikelasnya. Dan itu 

walawpun apalagi kalau saya 

berbicara itu saya pikir dan itu 

benar ngak ada kesalahan itu. Tapi 

kalau misal saya berbicara dan ada 

teman misal mengkoreksi tentang 

misal kesalahan verb penggunaan 

verb 1 dan verb 2 itu pasti saya 

agak menurun juga motivasinya 

untuk e mengurangi percaya diri 

tapi e tidak papa si yang penting 

saya agak lega udah berani 

mencoba gitu untuk mencoba di 

hari berikutnya untuk berbicara 

bahasa inggris. 

Interviewer Oke, selain itu mungkin ada lagi?  

Respondent II Eee untuk manfaatnya berbicara 

bahasa inggris itu aja si intinya. 

 

Interviewer E mungkin dari e masalah-

masalah tadi mungkin dari 

vocabulary, grammar, 

pronouncation nah setelah 

menggunakan strategi-strategi tadi 

itu gimana perasaannya. 

 

Respondent II Yaa eeeem perasaan saya 

manfaatnya saya tau kemampuan 

saya sampai mana tentang 

penguasaan vocab, penguasaan 

grammar itu saya tau sampai mana 

dan mungkin setelah tau itu 

sampai mana, apa kemampuan 

saya dan mengetahui juga 

kemampuan temen saya dan disitu 

saya merasa kok saya baru sampai 

sini ya mungkin disitu timbul saya 

apa semangat untuk lebih 

meningkatkan kemampuan saya 

gitu lo mas. Temen-temen saya 

kemampuanya udah sampai sini, 

kok saya baru nyampe sini sih itu. 

 



 

Istilahnya timbul untuk belajar 

lagi belajar lagi. Itu aja sih 

Interviewer Ada lagi?  

Respondent II Insyaallah ngak ada  

Interviewer Oke, bearti selesai terimakasih 

untuk jawabannya mas. Kita akhiri 

selamat sore.  

 

Respondent II Sore  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EXPLORING STUDENTS’ DIFFICULTIES &STRATEGIES TOWARD 

SPEAKING SKILL IN ENGLISH EDUCATION DEPARTMENT 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 

 

Interviewer  : Responden III 

Date                                  

Place   : Unires Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

Subject Interview Theme 

Interviewer Hari ini hari kamis tanggal 31 

maret tahun 2016 pukul 19:50 

saya bertemu dangan responden 

III di unires putri Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 

Selamat malam mba 

 

Respondent III Selamat malam  

Interviewer Oke, mbanya sebagai salah satu 

mahasiswi pendidikan bahasa 

inggris UMY? 

 

Respondent III Iya  

Interviewer Saya akan mewawan, me 

menanyakan bebrapa hal yaitu 

tentang berbicara bahasa inggris. 

 

Respondent III Oke  

Interviewer Langsung saja ke pertanyaan yang 

pertama yaitu, apa saja masalah 

yang terjadi dalam berbicara 

bahasa inggris?  

 

Respondent III Masalah yang terjadi dalam 

berbicara bahasa inggris, itu yang 

pertama eeem suka bingung kita 

mau ngomong apa. Karena kalau 

kita ngomong bahasa inggris itu 

kita harus mikir dulu bahasa 

indonesianya terus kita baru ganti 

ke bahasa inggris itu jadi suka 

 

R3.1 masalah pemilihan 

diksi, jadi kadang kita 

mau ngomong pak eem 

memakai baju harusnya 

pakainya wear jadi use. 

 

R3.2 suka banyak filler. 

Intinya kadang suka 



 

bingung mau ngomong apa. Yang 

kedua masalah pemilihan diksi, 

jadi kadang kita mau ngomong 

pak eem memakai baju harusnya 

pakainya wear jadi use. Na gitu. 

Terus yang ketiga emmm apa ya. 

Filler, jadi suka banyak filler. 

Intinya kadang suka bingung dan 

lupa. 

bingung dan lupa. 

 

 

Interviewer Kemudian?  

Respondent III Apa?  

Interviewer Ada lagi?   

Respondent III Udah kayaknya itu aja.  

Interviewer Pikir-pikir lagi   

Respondent III Apa yaaa. Apa saja masalah yang 

terjadi dalam bicara bahasa 

inggris. Ya itu doang. Kadang 

kesalahan diski, terus lupa mau 

ngomong apa bingung bahasa 

inggrisinnya, banyak filler. Udah 

 

Interviewer Oke kalau gitu kita lanjut ke 

pertanyaan selanjutnya yaitu 

kenapa itu bisa menjadi masalah? 

 

Respondent III Karna kita kurang berlatih, kurang 

berlatih berbicara. Walaupun kita 

kuliah di jurusan bahasa inggris, 

tapi tetep kita ngomong sama 

temen itu kan peke bahasa 

indonesia jadi kurang berlatih 

bahasa inggris dan kurang 

membaca buku dan kurang 

memperbanyak vocabulary. 

R3.3 kurang berlatih 

berbicara 

 

R3.4 kurang membaca 

buku 

 

R3.5 kurang 

memperbanyak 

vocabulary. 

Interviewer Selain itu?  

Respondent III Udah, menurut saya itu aja  

Interviewer Oke, terus strategi untuk 

mengatasi masalah berbicara 

bahasa inggris tu apa aja? 

 

Respondent III Itu dengan berlatih setiap hari 

sama temen, jadi di biasain 

dimanapun dan kapanpun sama 

 

 



 

teman yang bisa berbicara bahasa 

inggris itu harus ngomong bahasa 

inggris, karna dengan berlatih tiap 

hari itu speaking kita bakal 

terlatih.  

Interviewer Kemudian ada lagi?   

Respondent III Mmm baca buku, karna dengan 

baca buku juga itu bisa nambah 

vocabulary, terus kita juga bisa 

nambah apa, santence-sentence 

kayak idiom-idiom gitu kan 

kadang dapet dari buku tu. Itukan 

bisa kita gunakan juga di speaking 

gitu. 

R3.6 baca buku juga itu 

bisa nambah 

vocabulary 

Interviewer Masih ada?  

Respondent III Cukup.  

Interviewer Oke, dan kemudian em. 

Bagaimana menangani masalah 

berbicara bahasa inggris selama di 

dalam kelas? 

 

Respondent III Kalau selama di dalem kelas itu 

kita harus aktif, jadi kalau 

misalnya guru atau misalnya 

dosen itu ngomong ya kita rajin 

bertanya, rajin nyawut pokoknya 

tau ngak tau nyawut aja dulu. 

Terus nyawutnya jangan pake 

bahasa indonesia pake bahasa 

inggris, jadi biar terlatih. Terus 

kalau dikelas mau minjem pensil 

minjem pulpen pake bahasa 

inggris juga pokoknya rajin-rajin 

ngomong aja. Jadi harus, harus 

cerewet dalem berbicara bahasa 

inggris. Karna kalau kita belajar 

bahasa inggris itu, kalau kita 

cuman bisa writing doang atau 

reading doang ngak cukup karna 

kita juga harus speaking dan 

listening. 

 



 

Interviewer Oke, selai itu ada lagi?  

Respondent III Udah  

Interviewer Pikir-pikir lagi dalam kelas lo?  

Respondent III Didalam kelas ya, yaitu rajin-rajin 

bertanya, terus. Ya itu aja rajin-

rajin bertanya ngomong sama 

temen, ngomong sama dosen juga 

dibiasain harus pakai bahasa 

inggris. 

R3.12 ngomong sama 

dosen juga dibiasain 

harus pakai bahasa 

inggris. 

Interviewer Oke ee, kemudian eem strategi 

yang paling berguna dalam 

mengatasi masalah berbicara 

bahasa inggris?  

 

Respondent III Ya tadi, ngomong digunain terus 

aja bahasa inggrisnya salah atau 

benar digunain aja terus. Terus 

kita juga harus cari partner yang 

tepat buat kita ajak ngomong 

bahasa inggris, kadang kan kita 

kalau nyari partner bicara bahasa 

inggris kan suka ngak nyambung 

gitu ya kadang. Terus kadang 

temen kita juga ada yang ngak 

mau ngomong bahasa inggris. Na 

kita ya harus cari partner yang 

sama-sama mau ba apa mau 

ngomong pake bahasa inggris 

terus biar kita terlatih. 

 

R3.14 harus cari partner 

yang sama-sama mau 

ba apa mau ngomong 

pake bahasa inggris 

Interviewer Oke em kemudian pertanyaan 

terakhir. Setelah menemukan 

solusinya, bagaimana perasaan 

anda tentang berbicara, berbicara 

bahasa inggris?  

 

Respondent III Setelah, em perasaannya?. 

Perasaannya kalau kita berlatih 

terus nih ya kita, ya apa ya. Ya 

kita ini aja jadi, jadi apa ya, 

bangga bukan maksudnya bangga 

tuh ya bearti selama ini kita 

belajar itu ngak sia-sia dong kalau 

R3.14 terus kalau kita 

pd e ngomong bahasa e 

apa selalu ngomong 

bahasa inggris itu, itu 

bisa meningkatkan 

confidence kita juga 

kalau kita ngomong 

bahasa inggris di depan 



 

kita bisa ngomong bahasa inggris. 

Apalagi kalau bahasa inggrisnya 

tu grammarnya bagus, maksudnya 

ngak sembarangan itu kan kita 

juga jadi ow berati kita usaha 

selama ini ngak sia-sia ni kita 

ngomong bahasa, ngomong terus 

pake bahasa inggris berusaha 

hasilnya kan juga jadi bagus terus 

kadang itu juga jadi ngaruh ke 

writing juga, terus terus kalau kita 

pd e ngomong bahasa e apa selalu 

ngomong bahasa inggris itu, itu 

bisa meningkatkan confidence 

kita juga kalau kita ngomong 

bahasa inggris di depan dalam 

acara formal gitu kayak 

persentasi. Nah kalau kita udah 

sering ngomong bahasa inggris 

sama temen kan kita presentasi 

jadi lancar gitu. 

dalam acara formal gitu 

kayak persentasi. 

 

Interviewer Oke, ada yang mau ditambahkan 

lagi? 

 

Respondent III Udah si itu aja  

Interviewer Itu aja?  

Respondent III Hem em  

Interviewer Oke sepertinya cukup, terimakasih 

mba dan selamat malam.  

 

Respondent III Selamat malam.  

 


