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Appendix  1: List of Questionnaire and Reflection Given to the Students 

(Adapted from Williamson, 2007) 

 

Angket Sikap Kognitif Mahasiswa IAIN Kendari terhadap Penggunaan 

Aplikasi Grammarly dalam Proses Drafting 

Responden yang terhormat,  

Saya adalah mahasiswa semester delapan di Fakultas Tarbiyah Program Studi 

Tadris Bahasa Inggris di IAIN Kendari, yang sedang melakukan penelitian 

mengenai  bagaimana sikap kognitif mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi 

Grammarly dalam proses  drafting. Pada kesempatan ini, saya memohon 

kerjasama dari saudara/i untuk berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai 

responden dari angket ini. 

Jawaban anda sebagai responden akan membantu peneliti untuk memahami 

kebutuhan pelajar bahasa Inggris, khususnya dalam menulis, dan mengatasi setiap 

kesulitan dan tantangan yang mungkin mahasiswa maupun pengajar hadapi dalam 

pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris. 

Untuk pertanyaan seputar profil demografi silakan menulis jawaban dari 

pertanyaan sesuai keadaan anda yang sebenar-benarnya. 

Untuk pertanyaan terkait sikap mahasiswa terhadap penggunaan aplikasi 

Grammarly dalam proses  drafting akan berhubungan dengan tanggapan anda 

terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas Writing pada semester tiga dimana 

dalam proses belajar di kelas tersebut menggunakan aplikasi Grammarly dalam 

proses drafting. Ingatlah tidak ada jawaban benar atau salah. Cukup jawab 

seakurat mungkin sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman anda selama 

mengerjakan tugas anda di kelas Writing III yakni selama drafting proses. 

Silakan baca pernyataan-pernyataan di bawah ini dengan cermat dan centang 

pilihan yang paling mencerminkan sikap dan persepsi anda. Berikan tanda 

checklist (√) untuk menjawab item kuisioner. 

 Sangat Tidak Setuju     

 Tidak Setuju    

 Netral    

 Setuju    

 Sangat Setuju 

Note: Khusus untuk isian, mohon berikan penjelasan terkait pertanyaan-

pertanyaan tersebut.  

Atas partisipasi saudara/i, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. 
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1. Saya menggunakan aplikasi Grammarly setiap saya menulis. 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

 
2. Saya merasa proses drafting saya lebih mudah ketika menggunakan aplikasi 

Grammarly. 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 
 

3. Saya merasa proses drafting saya lebih mudah ketika menggunakan aplikasi 

Grammarly. 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

 

4. Penggunaan aplikasi Grammarly dalam proses drafting membantu 

meningkatkan kesadaran bahasa dalam diri saya. 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

 

5. Kemampuan menulis bahasa Inggris saya mengalami perkembangan setelah 

menggunakan aplikasi Grammarly 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

 

6. Saya mengoreksi tulisan saya sendiri sebelum menyetor ke dosen. 

 Sangat Tidak Setuju     Tidak Setuju    Netral    Setuju    Sangat Setuju 

 

Isian! 

1. Berapa lama anda telah belajar Bahasa Inggris? 

______________________________________ 

 

2. Apa saja kesalahan yang kerap Anda lakukan ketika menulis? Sebut dan 

jelaskan! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Sejak kapan Anda menggunakan Grammarly? 

_____________________________________ 

 

4. Apakah Grammarly membantu mengurangi kesalahan-kesalahan yang ada di 

dalam tulisan Anda, jelaskan! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Jika Anda mengalami perkembangan dalam tulisan setelah menggunakan 

Grammarly, jelaskan dalam hal apa saja! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. Apakah Anda sekarang dapat mengetahui letak kesalahan dalam tulisan tanpa 

harus menggunakan Grammarly? Jelaskan! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Jika Anda menggunakan Grammarly hanya pada mata kuliah tertentu, 

Jelaskan mengapa! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8. Apakah Anda memeriksa kembali tulisan Anda untuk melihat kemajuan dalam 

tulisan tersebut? Mengapa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9. Terkait perkembangan tulisan Anda sampai semester tiga ini, apa saja 

kelemahan yang Anda sadari, jelaskan! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. Terkait perkembangan tulisan Anda sampai semester tiga ini, apa saja 

perkembangan positif  yang Anda sadari, jelaskan! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Appendix  2: Students’ Questionnaire Submission 
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Appendix 3: Students’ Reflection Submission 

Data coding #1 

 

Question 

1.Jika Anda mengalami perkembangan dalam tulisan setelah menggunakan Grammarly, jelaskan dalam hal apa saja! 

 

No Siswa Jawaban 

G
ra

m
m

a
r
 

S
p

el
li

n
g

 

P
u

n
ct

u
a

ti
o

n
 

O
rg

a
n

iz
a

ti
o

n
 o

f 

w
o

rd
 o

r 

se
n

te
n

ce
 

T
en

se
s 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

D
ic

ti
o

n
 

A
cc

u
ra

cy
 

C
o

n
ju

n
ct

io
n

 

Alasan 

1 S1 Berkembang 1         

Perkembangan nya yaitu tulisan saya jadi lebih sedikit kesalahan 

grammar karena grammarly membantu saya melihatnya dan 

memberikan saran kata pengganti yang lebih baik sehingga 

tulisan saya lebih jelas. 

2 S2 Berkembang  1        Dalam hal penulisan kosa kata yg benar 

3 S3 Berkembang 1 1        

Ya, yaitu dalam hal penggunaan grammar dan spelling yang 

tadinya mengalami banyak kesalahan, tapi setelah 

dibandingkan antara tulisan-tulisan yang terdapat di semester 2 

itu lebih banyak kesalahan di banding semester 3. 

4 S4 Berkembang   1       Dalam hal penggunaan tanda baca 

5 S5 Berkembang 1   1      Perkembangannya dalam hal grammar dan pemilihan tesis 

statement yang tepat serta pemilihan topik sentence. 
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6 S6 Berkembang     1     

Saya mengalami sedikit perkembangan dalam hal tenses. Dari 

grammarly menyadarkan saya untuk berhati-hati dalam 

membuat kalimat yang sempurna. Hal ini juga kadang 

membuat saya down karna kesulitan dalam menghindari 

kesalahan ini. Saya bersyukur dengan adanya Grammarly, 

sekarang saya tidak begitu khawatir. 

7 S7 Berkembang       1   
Perkembangan tulisan saya adalah sudah dapat mengetahui mana 

yang sering saya lakukan kesalahan pada saat penulisan. 

8 S8 Berkembang 1         Perkembangannya tentunya dari segi penggunaan grammar, terus 

kata” tersusun rapih. 

9 S9 Berkembang      1    

Saya mengembangkan perkembangan tulisan saya setelah 

menggunakan Grammarly dalam hal membuat essay, dan 

bentuk penulisan lainnya, serta menambah kosa kata saya . 

Dulu saya sangat mudah membuat essay dengan kata-kata yang 

sering saya gunakan setiap hari. Namun saat saya 

menggunakan Grammarly, saya lebih memerhatikan dan 

memilih kata yang tepat dalam konteks penulisan saya, dimana 

saya cenderung menggunakan kata-kata akademik.  

10 S10 Berkembang   1  1     
Yang utama dalam hal penempatan tanda baca, selain itu di 

aplikasi Grammarly juga memperbaiki bentuk tenses yang saya 

gunakan. 

11 S11 Berkembang 1   1 1  1   grammar, penggunaan kata kata (diction) yang baik, kata kata yang 

tepat, tenses, susunan kalimat yang tepat 

12 S12 Berkembang    1    1  
1. Teliti Sekarang saya lebih teliti dan bisa menyelesaikan tugas 

dengan cepat. 2. Susunan Saya juga lebih mengerti susunan 

kata mana yang tepat untuk tulisan saya.  
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13 S13 Berkembang 1  1    1   

Tanda baca yang kurang tepat ketika saya menulis itu sering sekali 

terjadi, grammar dan pemilihan kosa kata (diction) yang kurang 

tepat terkadang saya menempatkan kosa kata yang tidak sesuai 

dengan teks. 

14 S14 Berkembang 1  1   1    Dalam hal penempatan tanda baca, grammar serta kosa kata atau 

vocabulary yang pas dalam tulisan saya. 

15 S15 Berkembang          saya mengalami perkembangan karena gramarly juga menjelaskan 

dengan rinci kesalahan tulisan saya 

16 S16 Berkembang 1         Perkembangan dalam tulisan yaitu, tata bahasanya menjadi lebih 

baik dari sebelumnya.  

17 S17 Berkembang         1 
Saya mengalami perkembangan dalam penempatan kata 

penghubung (conjunction) yang tepat 

18 S18 Berkembang         1 

Kini saya bisa membuat sebuah paragraf yang walaupun hanya 

sedikit tetapi menurut saya itu terlihat bagus dan terstruktur 

karena dengan adanya pemahaman saya pada materi terkait 

conjunction. 

19 S19 Berkembang    1      Dalam hal penyusunan kalimat. 

20 S20 Berkembang    1      Dalam hal membuat kalimat sehingga paragraf yang saya buat baik 

dan jelas di pahami 
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Appendix 4: Students’ reflection submission 

Data coding #2 

 

Question 

2. Apakah Anda sekarang dapat mengetahui letak kesalahan dalam tulisan tanpa harus menggunakan Grammarly? Jelaskan! 

 

No Siswa 

J
a

w
a

b
a

n
 

P
u

n
ct

u
a

ti
o

n
 

T
en

se
s 

O
rg

a
n

iz
a

ti
o

n
 o

f 
w

o
rd

 

o
r 

 s
en

te
n

ce
 

J
a

w
a

b
a

n
 

L
a

ck
 o

f 
K

n
o

w
le

d
g

e
 

G
ra

m
m

a
r
 

T
en

se
s 

V
o

ca
b

u
la

ry
 

Alasan 

  

Y
a

 

 

T
id

a
k

 

 

1 S1      1    

Belum sepenuhnya. Untuk dapat mengetahui kesalahan grammar tanpa 

bantuan grammarly, saya harus membekali diri saya dengan 

pengetahuan tentang grammar cukup baik sehingga saya tahu aturan 

yang benar dalam menulis. 

2 S2          No 

3 S3          
Belum sepenuhnya, ada beberapa bagian ketika saya menulis dan saya 

mendapat kesulitan dan bahkan tidak yakin dengan ketepatannya 

saya menggunakan grammarly. 

4 S4          Iya 

5 S5          Belum sepenuhnya 
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6 S6  1        

Iya, sangat terlihat kesalahannya pada saat membacanya. Suatu kalimat 

yang sempurna sekarang sedikit jeli bagi mata dan telinga saya 

termasuk peletakan tanda baca. Perbedaan itu sangat terasa pada saat 

membaca kalimat saya sebelum dan setelah menggunakan 

Grammarly.  

7 S7   1       Iyya. Saya sudah dapat mengetahui terutama pengunaan tenses. 

8 S8          Tidak, karena grammarly mempermudah kita jika mendapatkan 

kesalahan dan kita akan mudah memperbaikinya. 

9 S9          

Ya, sekarang saya dapat mengetahui letak kesalahan dalam tulisan saya 

tanpa harus menggunakan Grammarly. Saya cukup mengetahui 

beberapa kesalahan yang biasa saya lakukan, dan saya bisa 

memperbaikinya sendiri saat saya tidak menggunakan Grammarly.  

10 S10      1    
Belum. Ketika saya yakin bahwa tulisan saya benar, namun ketika saya 

menggunakan aplikasi Grammarly ternyata masih banyak kesalahan 

yang saya buat. (tidak yakin dengan kemampuan) 

11 S11       1 1  Iya. Saya dapat mngetahui bahwa grammar saya kurang baik dan tenses 

saya kadang salah 

12 S12          
(Ya). Saya sekarang sudah mulai bisa mengidentifikasi letak kesalahan 

saya meskipun tidak menggunakan Grammarly, sebab saya 

mempelajari cara penyusunan dan lebih menekankan ketelitian saya.  

13 S13          Tidak selalunya saya mengetahui kecuali kesalahan yang pernah saya 

lakukan sebelumnya. 

14 S14       1  1 
Tidak juga, karena terkadang saya bingung menempatkan kosa kata 

yang tepat serta grammar yang benar dalam tulisan saya. 

15 S15      1    (Tidak) saya masih membutuhkan aplikasi grammarly untuk 

mengetahui letak kesalahan saya 

16 S16      1    Belum terlalu mengertahui, terkadang saya masih membutuhkan 

Grammarly  

17 S17          Saya rasa iya, karena sebelumnya saya belajar dari grammarly dan tidak 
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akan salah di tempat yang sama 

18 S18         1 

Jika secara keseluruhan, saya anggap belum. Karena pada dasarnya saya 

masih memiliki sedikit kelemahan pada penentuan kata yang tepat 

untuk digunakan. 

19 S19    1      
Iya, Ketika Saya menulis dan membuat kalimat Saya tidak lagi salah 

karna dalam penyusunan kalimat Saya sudah bagus jadi tulisan Saya 

tidak lagi salah tanpa menggunakan grammarly. 

20 S20       1   
Tidak, karena saya belum terlalu paham dengan cara membuat grammar 

dengan baik maka dari itu saya masih menggunakan grammarly 

supaya saya bisa mengetahui letak tulisan kesalahanku 
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Appendix 5: Students’ reflection submission 

Data coding #3 

Question 

3. Apakah Anda menggunakan aplikasi Grammarly hanya pada mata kuliah tertentu? Mengapa? Mata kuliah apa saja? Jelaskan!  

 

No Siswa 

Jawaban Alasan Jawaban Alasan Jenis Matakuliah 

Keterangan 

Y
a 

R
eq

u
es

te
d

 b
y

 l
ec

tu
re

r 

T
id

ak
 

H
el

p
fu

l 
in

 C
o

m
p

le
ti

n
g
 

A
ss

ig
n

m
en

ts
 

H
el

p
fu

l 
in

 C
o

rr
ec

ti
n
g

 

W
ri

ti
n

g
 E

rr
o

r 

Im
p

ro
v

e 
k

n
o

w
le

d
g

e 

W
ri

ti
n

g
 

R
ea

d
in

g
 

L
is

te
n

in
g

 

S
p

ea
k

in
g
 

G
ra

m
m

ar
 

C
o

u
rs

es
 R

eq
u

ir
e 

W
ri

ti
n

g
 

1 S1   1 1 1       1 

Tidak, saya beberapa kali menggunakan 

grammarly untuk mengecek tugas 

matakuliah lain yang diberikan tugas berupa 

menulis sehingga tulisan saya lebih dapat 

terhindar dari kesalahan grammar kecil yang 

seharusnya tidak ada.  

2 S2 1 1           

Iya. Saya menggunakan aplikasi grammarly 

pada mata kuliah tertentu ketika sedang 

mengerjakan tugas.Karena saya harus 

membenarkan grammarly, karena akan 

dikoreksi oleh dosen. 

3 S3 1 1           

Ya, Karena memang dituntut untuk 

menggunakan atau dalam hal ini termasuk 

Salah satu komponen yang mendukung 

penulisan dan memberi kemudahan dalam 
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menulis.  

4 S4   1  1  1     1 

Saya hanya menggunakan grammarly pada 

saat menulis atau mata kuliah writing karena 

grammarly sangat membantu dalam menulis 

dengan benar  

5 S5 1            Untuk mengurangi kesalahan penulisan. 

6 S6   1 1        1 

Tidak, memang benar terdapat mata kuliah 

yang memang mengharuskan menggunakan 

Grammarly yaitu Writing namun 

Grammarly function ini tidak hanya saya 

gunakan pada mata kuliah itu saja namun 

mata kuliah lain pun saya berlakukan seperti 

Grammar, Reading dan Speaking. 

Grammarly function sangat membantu 

dalam menyelesaikan tugas-tugas saya. 

7 S7   1  1  1 1 1    

Saya menggunakan aplikasi Grammarly 

pada mata kuliah Writing, Reading, dan 

Listening. Karna Mata kuliah ini 

membutuhkan aplikasi seperti grammarly 

untuk membantu memperbaiki tulisan Bhs 

inggris saya 

8 S8   1  1  1      
Mata kuliahnya seperti writing, karena itu 

akan membantu tulisan dan proses menulis 

agar lebih baik lagi.  
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9 S9   1  1   1 1 1 1 1 

Awalnya saya menggunakan aplikasi 

Grammarly hanya dalam satu matakuliah 

saja, yaitu Writing. Namun, setelah 

mengerti kegunaan Grammarly, saya 

kemudian menggunakannya disemua 

matakuliah yang mewajibkan saya menulis 

dalam bahasa inggris. Misalnya menulis 

essay, cerita panjang, atau jenis tulisan 

lainnya dalam matakuliah Speaking, 

Listening, Reading atau matakuliah 

Pendidikan Bahasa Inggris lainnya.  

10 S10 1 1           
Karna dosen yang lain tidak terlalu 

menekankan menggunakan aplikasi 

Grammarly.  

11 S11   1  1  1 1 1 1 1 1 

Saya menggunakan grammarly pada semua 

mata kuliah bahasa inggris, seperti 

grammar,writing,reading,listening dan 

speaking. Ketika saya membuat suatu 

tulisan seperti essay, paper, bahkan kalimat 

satu paragraf, saya selalu memeriksanya di 

grammarly, sehingga tulisan saya akan 

menjadi lebih baik dan benar tata bahasa 

kalimatnya. 
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12 S12   1  1  1 1   1  

Saya menggunakan aplikasi Grammarly 

pada beberapa matakuliah dan juga untuk 

menunjang perbaikan dalam penulisan 

bahasa inggris saya. Khususnya di 

matakuliah Grammar, Writing, Reading, 

dan lain sebagainya. Dimana di matakuliah 

tersebut sangat di perlukan ketelitian dalam 

menulis sehingga saya membutuhkan 

bantuan dari aplikasi Grammarly ini untuk 

mengembangkan tulisan saya.  

13 S13   1 1 1  1 1 1 1 1 1 

Saya menggunakan grammarly di semua 

mata kuliah bahasa Inggris, khusunya mata 

kuliah Writing yang terkadang disuruh 

untuk membuat tulisan atau tugas yang 

lainnya yang mengharuskan untuk memakai 

bahasa Inggris. Grammarly sangat 

membantu saya untuk mengecek grammar, 

tanda baca, ataupun kosa kata yang kurang 

tepat atau salah. Setelah mengecek memakai 

Grammarly saya jadi tahu mana yang salah 

atau yang kurang tepat dan itu saya jadikan 

sebagai media pembelajaran untuk ke 

depannya. 

14 S14   1  1  1 1 1 1 1 1 

Tidak, saya selalu menggunakan grammaly 

disemua mata kuliah yang mengharuskan 

saya menulis entah itu Tugas Writing, 

speaking, grammar, serta listening. Karena 

dengan menggunakan grammaly dapat 

mempermudah saya dalam menulis. 
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15 S15   1  1       1 Saya menggunakan grammarly di setiap 

mata kuliah yang di instruksikan untuk 

membuat essay ataupun paraghraph. Saya 

ingin selalu memastikan bahwa tulisan yang 

saya buat sudah tidak ada kesalahannya. 

16 S16 1 1           Karena matakuliah tersebut mengharuskan 

untuk menggunakan Grammarly. 

17 S17   1  1  1 1     

Saya menggunakan grammarly pada mata 

kuliah reading and writing karena pada 

writing kita harus memperhatikan setiap 

kata yang kita tulis jadi saya harus 

menggunakan grammarly agar bisa 

memperbaiki kesalahan saya  

18 S18 1 1           

Ya, pada mata kuliah Writing. Dimana pada 

mata kuliah tersebut kita dianjurkan untuk 

lebih banyak menulis. Tetapi menulis disini 

bukan sekedar menulis. Kita perlu 

memperhatikan tata letak grammar nya atau 

pemilihan kata yang tepat. Dan untuk itulah 

kami direkomendasikan untuk 

menggunakan aplikasi tersebut untuk 

membantu, memandu kita dalam kegiatan 

menulis. 

19 S19   1   1 1 1 1 1 1  

Dalam setiap penggunaan grammarly Saya, 

semua matakuliah yang Ada karna tentunya 

Kita juga dapat pengetahuan dari 

matakuliah lain Dan tentunya akan 

meningkatkan pengetahuan dalam 

penggunaan grammarly Saya.  
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20 S20   1  1  1 1 1 1 1  

Tidak, saya menggunakan grammarly pada 

semua mata kuliah supaya saya bisa 

memahami letak kesalahanku supaya yang 

membacanya atau memeriksanya bisa 

mengerti  
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Appendix 6: Students’ reflection submission 

Data coding #4 

 

Question 

4. Apakah Anda memeriksa kembali tulisan Anda untuk melihat kemajuan dalam tulisan tersebut? Mengapa? 

 

No Siswa 

Jawaban  
Alasan 

Keterangan 

Tidak Ya 
See Improvement in 

Writing 

Discover 

Mistakes in 

Writing 

1 S1 1    
Jarang. Karena ketika saya memeriksa kembali, biasanya saya akan menemui 

banyak kesalahan grammar dan membuat saya ingin kembali menulis ulang 

teks tersebut dengan lebih baik.  

2 S2  1   Yes  

3 S3  1 1  
Ya, Karena dengan seperti kita akan mengetahui sampai dimana 

perkembangan kuantitas dan kualitas tulisan saya, apa yang harus diperbaiki 

dan dikembangkan lagi kedepan dalam menulis.  

4 S4  1   Iya 

5 S5  1 1  Ya tentu saja, hal ini untuk melihat apakah skill kita meningkat atau tidak.  

6 S6  1  1 
Iya, karena biasanya masih banyak kesalahan dalam keterkaitan antar 

kalimat (unconnect). 

7 S7  1  1 
Karena jangan sampai saya mengulangi kesalahan yang sama dalam 

penulisan saya.  

8 S8  1 1  Tentunya iya, karena kita di mata kuliah writing kita akan disuruh untuk 

membuat draf dan pastinya kita akan melihat kemajuan cara menulis kita.  

9 S9  1 1 1 

Ya, saya selalu meninjau kembali tulisan saya untuk melihat kemajuan dalam 

tulisan saya. Hal ini disebabkan saya sangat senang membaca tulisan saya 

sendiri. Dimana saya bisa memperbaiki atau memilih kata yang tepat untuk 



84 

 

 
 

konteks tulisan saya.   

10 S10  1  1 

Ya. Sama halnya seperti Google Translate. Saya belum terlalu yakin ketika 

tulisan saya sudah saya grammarly-kan, jadi setelah menggunakan aplikasi 

Grammarly, saya tetap kembali memeriksa tulisan saya.   

11 S11  1 1 1 
Iya.karna itu sangat penting untuk meningkatkan pemahaman saya dan 

memeriksa kesalahan saya dalam menulis  

12 S12  1 1  

Saya, tentu saja harus memeriksa kembali tulisan saya. Sebab penggunaan 

aplikasi Grammarly ini sangat berguna untuk membangun kesadaran 

seseorang tentang ketelitian terhadap sesuatu. Sehingga saya dapat melihat 

kemajuan apa yang saya peroleh dari aplikasi Grammarly ini.  

13 S13  1   Iya, karena itu semua untuk bahan pembelajaran.  

14 S14  1  1 
Ya. Karena saya ingin mengetahui apa saja kesalahan serta kelemahan saya 

dalam menulis.  

15 S15  1  1 
saya memeriksa kembali karena itu sangat penting. saya berupaya sebaik 

mungkin menghindari kesalahan-kesalahan kecil  

16 S16  1  1 

Iya, saya kembali memeriksa tulisan saya agar saya tidak hanya sekedar 

memperbaiki tulisan tetapi juga memahami kesalahan apa saja yang terjadi 

dalam tulisan saya  

17 S17  1 1 1 Iya, agar saya bisa membandingkan before dan afternya  

18 S18  1   

Ya, karena menurut saya kegiatan menulis itu perlu untuk diperhatikan. 

Menulis sebuah paragraf atau kalimat itu tentunya memiliki maksud atau 

tujuan. Dan hal seperti itu haruslah jelas agar pembaca dapat memahami apa 

yang kami tulis.  

19 S19  1  1 

Iya, karna kalau tidak Saya tidak bisa mengetahui letak kesalahan-kesalahan 

Saya dan tidak bisa mengetahui apa saja kemajuan dalam tulisan Saya. Jadi, 

saya selalu memeriksa tulisan Saya sebelum di kumpul. 

20 S20  1  1 Iya, supaya kita tidak ada keraguan lagi ketika mengumpul nya  
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Appendix 7 : List of Interview Question 

 

1. Setelah menggunakan Grammarly apakah Anda sudah bisa menyadari 

kesalahan apa yang paling sering anda lakukan dalam hal menulis? 

Contohnya? 

2. Apakah Anda menggunakan Grammarly untuk mengoreksi tulisan walaupun 

anda tidak diminta oleh dosen anda? 

3. Apakah anda memeriksa kembali tulisan Anda setelah sebelumnya sudah 

memeriksanya di Grammarly? 

4. Berapa kali anda biasanya memeriksa kembali tulisan yang sudah dikoreksi 

oleh Grammarly?  

5. Apakah Anda memeriksa kembali tulisan Anda untuk melihat kemajuan dalam 

tulisan tersebut? 

6. Dalam lingkup teknologi apakah anda hanya menggunakan Grammarly untuk 

mengoreksi tulisan anda? Atau apakah anda juga menggunakan Microsoft 

word atau aplikasi lain? 

7. Selain mengoreksi tugas, apakah anda pernah menggunakan Grammarly untuk 

keperluan lain? Misalnya  sekedar untuk megoreksi tulisan caption di status 

Whatsapp atau Facebook? 

8. Aspek apa yang terdapat dalam Grammarly yang membuat anda mau 

menggunakan Grammarly untuk mengoreksi tulisan Anda? 

9. Apakah penggunaan Grammarly membantu meningkatkan proses belajar 

anda? Dalam hal apa? 

10. Apakah anda mempunyai strategi tertentu dalam belajar atau mengerjakan 

tugas? 

11. Apa manfaat yang anda rasakan dari penggunaan Grammarly? 

12. Setelah mengetahui manfaat Grammarly Apakah anda pernah memberikan 

saran kepada orang lain untuk menggunakan Grammarly untuk mengoreksi 

tulisan mereka? 
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Appendix 8 : Student’s Interview Transcript (Students 1/S1) 

 

Note:  

I = Interviewer 

S = Student 

I : Oke langsung saja na… Oh ya sebelumnya pertanyaannya ini nanti berkaitan 

semua dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang pernah saya berikan ke kalian 

sebelumnya. Oke, Pertanyaan pertama  setelah menggunakan Grammarly apakah 

Anda sudah bisa menyadari kesalahan apa yang paling sering anda lakukan dalam 

hal menulis? Contohnya seperti apa 

S: Menurut pengalamannku… iyah saya sudah bisa notice kesalahanku yang ada 

ditulisan seperti penggunaan artikel… 

I: Yang kayak the, a, begitu? 

S: Iya… itu yang paling sering. 

I: Hanya itu saja? Kalau misalnya kayak penggunaan tenses begitu? Bagaimana? 

S: Kalau yang bagian begitu saya sudah bisa sedikit kak jadi jarang menemukan 

kesalahan yang begitu. Palingan mungkin typo huruf-hurufnya begitu. 

I: Oke… lanjut nah. Pertanyaan selanjutnya, Apakah Anda menggunakan 

Grammarly untuk mengoreksi tulisan walaupun anda tidak diminta oleh dosen? 

Contohnya kayak di mata kuliah lain begitu, kalau kamu nulis kamu pakai 

Grammarly apa tidak? Atau mungkin… kamu pakai Grammarly hanya saat 

disuruh saja ? 

S: Kalau biasanya sih nanti disuruh sama Mam Ida, atau mungkin ada tugas yang 

saya ingin sekali kasi sempurna begitu. Seperti kalau mau presentasi, skripnya 

saya pakaikan dulu Grammarly supaya lebih keren hasil nilainya begitu. 

I: Berarti biar dimata kuliah lain? Yang penting ada kayak menulis atau untuk 

presentasi kamu pakai Grammarly untuk koreksi grammar? 

S: Iye. Kalau nda yakin sekali sama kalimatku begitu kak. 

I: Ooh… Ok. Yang selanjutnya kalau misalnya sudah diperiksami tulisanmu di 

Grammarly, apakah kamu cek kembali atau tidak? 

S: Kalau baca iya… tapi kalau untuk memeriksa lagi tidakmi karna sudah percaya 

sama Grammarly (tertawa). 

I: By the way, kamu pakainya Grammarly yang free atau yang premium? 

S: Yang free kak. 

I: Terus… ada tidak aplikasi Grammarly yang terinstal di Wordmu? 
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S: Tidak kak. Saya tidak integrasikan dengan Word. Jadi saya menulis dulu 

semuanya baru saya cek. 

I: Jadi kalau begitu berapa kali biasanya kamu periksakan tulisanmu di 

Grammarly? Satu kaliji? Atau dua kali mungkin. 

S: Biasanya sekaliji kak. 

I: Yang selanjutnya. Apakah Anda memeriksa kembali tulisan Anda untuk melihat 

kemajuan dalam tulisan? 

S:Jarang sih. Paling kalau ada banyak revisi-revisi begitu baru dibaca draft-draf 

yang dari awal sampai akhir begitu. 

I: Untuk liat sebagaima improvenya tulisanmu dari yang banyak salahnya ke yang 

lebih bagus lagi. 

S: Iya. 

I: Ooh berarti memang untuk lihat progressnya tulisanmu toh 

S: Iyah. 

I: Yang selanjutnya apakah Anda hanya menggunakan Grammarly untuk 

mengoreksi tulisan Anda? Atau mungkin ada aplikasi lain seperti aplikasi Ginger 

yang bisa koreksi grammar juga? 

S: Cuman Grammarly ji Kak. Yang saya tau juga cuma itu karena dikasi kenal 

sama Mam Ida. Kalau tidak dikasi tau, tidak tau juga mungkin kak. 

I: Kalau yang di Microsoft begitu? Kan ada yang terdekteksi otomatis begitu 

kalau ada kesalahan menulis. 

S: Saya tidak terlalu tau juga maksudnya itu Kak karna belum saya apa-apakan 

juga laptopku. Tapi biasa memang ada yang kayak digaris bawahi begitu. 

I: Ooh berarti memang cuman Grammarlyji saja? 

S: Iya kak. 

I: Selanjutnya… pernah tidak kamu pakai Grammarly selain untuk keperluan 

memeriksa tulisan yang mau dikumpul ke dosen? Contohnya kayak untuk mau 

tulis caption di WA atau FB. Kamu koreksi di Grammarly pernah tidak? 

S: Pernah… apalagi kalau kayak panjang-panjang tulisannya. Saya selalu 

usahakan untuk cek karna banyak yang lihat nanti otomatis nanti banyak yang 

notice kalau saya salah. Jadi kayak malu-maluin nanti kalau ada kayak salah ini-

ini. Tapi biasanya di Facebook saja, kalau Whatsapp jarang. 

I: Ooh jadi biasanya caption-caption panjang yang di Facebook? 

S: Iyaa… biasa yang kayak special-special begitu. 
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I: Oh iya. Ada kah pernah tugasnya kalian tentang photovoice? Kan itu ada 

tulisan-tulisannya, jadi itu diperiksa di Grammarly 

S: Kalau itu iyaa. Karna kalau mata kuliahnya Mam Ida pasti disuruh pakai 

Grammarly. 

I: Selanjutnya… kira-kira menurutmu aspek apa dari Grammarly yang buat kamu 

menggunakan Grammarly untuk koreksi tulisanmu? Contohnya mungkin karna 

dia bisa bantu koreksi tulisan, bagus tampilannya kah, bagus feedbacknya, aspek 

kayak begitu… 

S:  Kalau saya yang pertama itu… mudah kita pakai Grammarlynya. Karna bisa 

langusng copy paste tulisanta dan ketika kita kasi kembali lagi diword tidak ada 

perubahannya sama sekali (formatnya). Kedua itu… dia tersave di Grammarly 

tulisannya kita. Kemudian, jelas feedbacknya. Dia kasi feedbacknya juga itu 

beragam. Terus ada juga fitur yang kadang ada kata yang kita tidak mau terima 

feedback dari Grammarly karna Grammarlynya tidak mengerti, pas satu kali kita 

reject, kebawah-bawahnya juga dia ngikut. Jadi saya suka itunya. 

I: Iya… Iya. Kayak penulisan nama toh. 

S: iyaa. 

I: Ooh iya jadi berarti aspek feedback yang diberikan, kemudahan copy paste 

tulisan ke Grammarly. 

S: Iyaa… 

I: Selanjutnya. Kira-kira penggunaannya Grammarly itu dia bantu meningkatkan 

proses belajarnya kamu atau tidak? Dalam hal apa misalya kalau membantunya? 

S: Kalau saya sih sangat membantu. Karna kalau kita pakai Grammarly secara 

tidak langsung grammarnya kita sudah itu… terus kita bisa menilai tulisannya kita 

sendiri. Jadi ketika kit abaca tulisannya orang kita tau ooh ini salah atau 

kalimatnya terlalu belibet atau terlalu panjang begitu. 

I: Ooh oke oke. Kalau kamu ada tidak strategi tertentumu untuk belajar? 

Contohnya kayak kalau kamu itu kerja tugasnya harus dicicil atau mungkin nanti 

dekat waktu deadline baru dikerja. Kayak begitu maksudnya. 

S: Kalau saya tidak bisa begitu kerja yang dicicil-cicil. Harus satu kali selesai. 

Tapi kalau misalnya memang luas topik tugasnya biasanya saya bagi perpart yang 

sama-sama temanya. Saya tidak bisa kerja satu tugas satu baru tiba-tiba didistract 

begitu kayak langsung tertutup idenya. Jadi saya tipe orang walaupun nanti 

deadline saya kerja atau sehari sebelum deadline saya kerja tapi jauh-jauh hari 

sebelumnya, saya sudah baca instruksinya dan coba pahami tentang apa tugasnya 

terus saya searching di internet, cari referensi, pemahaman, contoh-contoh supaya 

ketika saya kerja nanti tidakmi saya cari-cari lagi ini apa maksudnya. Jadi tinggal 

langsung jalan begitu karna sudah siap bekalnya. 
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I: Kalau kamu ada tidak jadwal belajarmu? Misalnya kayak habis magrib saya 

harus belajar atau mungkin sembarangji waktunya? 

S: Kalau saya tidak ada waktu-waktu tertentu begitu. Tergantung mood saja. Saya 

tipe orang yang membangun mood. Jadi ketika mau kerja tugas saya bangkitkan 

dulu mood. Jadi kapanpun, dan dimanapun gampang kalau sudah bagus mood 

untuk kerja tugas. 

I: Kalau tempat tidak terlalu pentingji untuk kerja tugas? Maksudnya apa biar 

dikampus, dirumah, atau lagi dimana kamu bisaji kerja tugas? 

S: Iye kak. Bisa. Karna saya kayak di duniaku sendirimi. Jadi biar orang da bicara 

apa kalau memang saya sudah fokus dan niat. Apalagi kalau misalnya lagi di 

acara atau ada kegiatan otomatis jadi lebih cepat lagi cara kerjanya karna kayak 

ada tekanan. Misalnya mau ada acara ini mau urus ini itu jadinya lebih cepat 

kerjanya otakku. 

I: Kalau misalnya ditempat ramai kamu bisa tidak kerja tugas? 

S: Kalau saya sih bisaji kak biar ditempat umum.  

I: Di dalam refleksimu sebelumnya kamu pernah bilang kamu jarang periksa 

kembali tulisanmu karena saat kamu periksa kembali dan menemukan kesalahan 

didalamnya kamu ingin kembali perbaiki itu tugasmu supaya jadi lebih baik.  

Memang kamu jarang ka periksa tulisanmu? 

S: Draft sih biasanya kak. Apalagi kalau tugas yang banyak revisinya saya priksa 

draft-draft sebelumnya. Jadi ketika saya temukan kesalahan… kan saya orangnya 

agak… bukan agak sih hehe saya maunya perfect sekali jadi kalau ada salahnya 

ingin sekali saya cepat-cepat koreksi. Saya tidak bisa kayak malas pusing. Saya 

cari caranya supaya bisa lebih bagus. Jadi biasanya kalau dikasi feedback sama 

Mam Ida tanganku juga sambal tulis apa perbaikan kalimatnya juga apa yang 

dikoreksi.  

I: Tapi kalau kamu pribadi lebih suka feedback dari Grammarly atau dikasi 

feedback langsung dari Mam Ida? 

S: Dua-duanya sih kak. Karna kalau dari mam Ida dia biasanya bukan ke masalah 

grammatical, dia lebih condong koreksi alurnya tulisan dan kasi contoh-contoh 

yang munculkan ide-ide baru dalam menulis. Kalau di Grammarly dia lebih 

koreksi ke grammarnya jadi kita lebih pede dengan tulisannya kita. 

I: Selama gunakan Grammarly manfaat apa yang dirasakan? 

S: Lebih peka terhadap kesalahan-kesalahan kecil. Kalau sekarang juga saya 

menulis kayak jadi lebih panjang dan kalau panjang tulisannya kayak lebih 

menarik untuk diperiksa di Grammarly.  

I: Dia bantu juga kasi lebih banyak idemu begitu… 
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S: Iya kak. Kalau saya itu suka menulis kalimat yang compound-complex yang 

panjang begitu. Jadi kalau di Grammarly dia bantu kasi sederhana tulisanku 

supaya tidak bertele-tele. 

I: oke pertanyaan terakhir. Kan kamu sudah tau apa manfaatnya Grammarly toh 

untuk tulisan, jadi pernah tidak kamu kasi saran ke orang lain atau temanmu untuk 

pakai Grammarly untuk koreksi tulisannya mereka? 

S: Kalau teman-teman kelas tidakji karna mereka juga sudah tau dari Mam Ida. 

Kayaknya tidak pernah. Teman-teman juga kayaknya malas pusing kalau yang 

begituan, dia tidak mau repot, karna kan memang kalau pakai Grammarly kita 

repot 2 kali.  

I:Ada tidak temanmu yang pernah kamu kasi tau untuk gunakan Grammarly 

terlebih dahulu saat mereka minta tolong untuk dikoreksi tulisannya ke kamu? 

S: Kalau yang biasa minta tolong ke saya itu biasanya yang mau minta langsung 

dituliskan. Mereka malas pusing begitu. Kalau untuk yang minta saran bagaimana 

ini apa salahnya, dimana… jarang kak. Paling mereka langsung bilang kamu 

kerjakanmi/perbaikikanmi saja langsung (tertawa). 

I: Tapi kalau dikelasmu yang kamu lihat, mereka pakai Grammarly itu tiap kali 

menulis atau bagaimana? 

S: Kecuali disuruh Mam Ida kayaknya. Hampir semua. Mungkin karena malas 

pusing begitu kak. Menurutku juga kak kadang mungkin ada yang tidak mengerti 

bagaimana harus diambil itu feedback dari Grammarly. Mungkin mereka oke-oke 

kan saja semua feedback dari Grammarly padahal kadang ada yang kurang tepat 

koreksiannaya. Kalau saya biasa misalnya ada yang disalahkan Grammarly saya 

lihat dulu konteks kalimatnya. Karna biasa disalahkan tapi pas saya baca 

kalimatku yang salah itu bukan dibagian yang disalahkan tapi ada kata  

sebelumnya yang salah akhirnya dia ngikut juga. 

I: Oh iya iya… biasa begitu. 

S: Jadi saya bias abaca dulu kalau tidak masuk akal saya tidak rubahji. Begitu sih 

kak 

I: Oke.. I think that’s all… (tertawa) 

S: Kurang banyak kayaknya deh kak saya masih mau  menjawab banyak 

pertanyaan…(tertawa) 

I: Itu saja dulu… mungkin nanti kalau masih ada ynag mau saya gali saya tanya 

lagi. Makasih naa… Makasih banyak. Assalamualaikum 

S: iyee kak. Sama-sama. Waalaikumsalam.  
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Appendix 9 : Student's interview transcript (students 9/S9) 

 

Note:  

I = Interviewer 

S = Student 

 

I: Haloo, assalamualaikum… 

S: Halo waalaikumsalam kak. 

I: Saya langsung saja nah, pertanyaan yang pertama setelah menggunakan 

Grammarly apakah Anda sudah bisa menyadari kesalahan apa yang paling sering 

anda lakukan dalam hal menulis? 

S: Setelah gunakan Grammarly, saya jadi makin sadar akan kesalahan saya saat 

menulis sehingga saya sudah bisa mengetahui kesalahan saya bahkan sebelum 

menggunakan Grammarly. Kesalahan yang biasa saya lakukan contohnya 

penempatan koma dalam kalimat, penggunaan huruf capital diawal kalimat atau 

nama seseorang atau tempat atau kesalahan tenses dan lain-lain. 

I: Emm ooh iya iya. Terus selanjutnya apakah Anda menggunakan Grammarly 

untuk mengoreksi tulisan walaupun anda tidak diminta oleh dosen? 

S: Saya sering menggunakan Grammarly untuk mengoreksi tulisan saya walaupun 

tidak diminta oleh dosen misalnya saat menulis essay, power point, atau bikin 

status, atau untuk tugas menulis bahasa inggris lainnya. 

I: Contohnya dimatakuliah apa? 

S: Misalnya kalau bikin lesson plan, kan biasa disuruh jelaskan siapa studentsnya 

dan dijelaskan dalam paragraph. Terus objectivenya apa, goal, aimnya apa begitu. 

Itu kalau disuruh tulis dalam paragraph saya pakai Grammarly dulu tapi karena 

saya sering gunakan Grammarly jadi kayak saya tahu apa yang salah biasanya. 

Dan makin kesini makin sedikit kesalahanku dalam menulis, tidak seperti awal-

awal. 

I: Oh iya iya saya juga begitu. Kalau kamu Grammarlymu diinstal di wordmu atau 

kamu pakai lewat internet ceknya? 

S: Kalau saya di internetji saya cek. 

I: Kalau kamu periksanya di Grammarly sampai berapa kali? 

S: Kalau saya, saya sendiri yang periksa kembali setelah pakai Grammarly. Karna 

kadang ada kata yang disarankan Grammarly tapi tidak sesuai dengan konteks 

kalimat yang saya mau dalam tulisanku. Misalnya saya mau bilang free time tapi 
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disarankan jadi holiday. Karna saya rasa tidak cocok jadinya saya tetap pakia kata 

free time begitu. 

I: Kalau misalnya sudah diperiksa, berapa kali kamu periksa kembali tulisanmu? 

S: Kalau untuk yang habisa di Grammarly itu cuma 2 kali saya periksa. Yang 

pertama saya lihat apakah kata-kata yang saya pakai sudah cocok dengan apa 

yang saya inginkan. Nah kedua apakah pesan yang saya sampaikan dalam 

tulisanku bisa dimengerti, atau bisaji kah saya mengerti begitu. 

I: Ooh iya… kayak kita baca untuk lihat kira-kira orang bakal ngerti tidak dengan 

apa yang kita tulis. 

S: Iyaa kak. Saya pengen da kayak lebih natural begitu tulisanku. 

I: Pernah tidak kamu kasi lihat tulisanmu ke temanmu untuk mereka baca dan 

tanya mereka mengerti ka dnegan tulisanmu? 

S: Kalau itu biasa di translation. Kan kadang kita terjemahkan dari bahasa inggris 

ke Indonesia tapi kadang juga dari bahasa Indonesia ke Inggris. Nah itu biasa 

sering saya kasi baca temanku, menurutmu sudah bagusmi ka. Kayak begitu. 

I: Berarti kalau kamu lihat tulisanmu memang untuk lihat kemajuannya toh dari 

yang mungkin ada salahnya jadi lebih bagus. 

S: iyaa kak. 

I: Itu biasa kalau mata kuliah Mam Ida ada draft-draftnya toh biasa kayak kamu 

bandingkan draft-draftmu semua? 

S: iye iye kak. Biasanya saat saya baca draft-draftku dia tambah ideku kembali. 

I: Jadi semakin sering kamu baca draft-draftmu semakin bertambah ide-idemu 

begitu? 

S: iyee… 

I: Pernah tidak kamu gunakan aplikasi cek grammar selain dari Grammarly? 

S: Kalau saya tidak pernah aplikasi lain kak. Cuman yang di Word saja. Untuk 

cek typo kan ada auto grammar checkernya juga dan auto cek spellingnya. Nah 

setelah itu gunakanmi Grammarly untuk koreksi kesalahan. 

I: Berarti kalau kamu cek di Grammarly berarti jarangmi ada kesalahn typo? 

S: Iyaa karna sudah dicek di word. 

I: Oke yang selanjutnya. Kamu kan gunakan Grammarly selain untuk tugas juga 

untuk bikin status toh? 

S: iyee kak. Biasa caption yang panjang-panjang ji. Baru saya khawatir jangan 

sampai ini yang saya tulis salah grammarnya naa kita kan anak bahasa inggris. 
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Takutnya mencerminkan sesuatu yang buruk. Takut juga nanti ditegur. Karna 

pernah juga ditegur sama mam ida waktu awal-awal. 

I: ooh sama saya juga. Itu statusWA atau Facebook? 

S: Status WA ji biasanaya kak. 

I: Kira-kira yang bagaimana panjangnya baru kamu pakai Grammarly. 

S: uuu yang full banyak. Kayak tugas yang baru-baru disuruh Mam Tini untuk 

standard English. Na itu kan biasanya full panjang. Jadi itu saya ketik dulu di 

word baru saya lihatmi tanda bacanya dan cek di Grammarly jangan sampai 

banyak salahnya baru saya copymi di status. Tapi kalau yang pendek-pendek 2 

kalimat tidakji. 

I: Kalau bikin yang kayak photovoice selalu kamu periksakan di Grammarly? 

S:Waktu yang tugas mam Ida tentang photovoice itu saya tidak pakai Grammarly. 

Saya langsung japri saja ke Mam. Saya tidak terpikir untuk pakai itu karna 

langsung di japri saja Mam. Tapi kalau tugas yang disuruh tulis di Microsoft word 

saya cek di Grammarly. Tapi kalau chat dosen saya tidak pakai Grammarly. 

I: Hah chat dosen? 

S: Kalau ada tugas merangkum jurnal yang disuruh langsung japri saya tidak 

pakaiji Grammarly kak. 

I: ooh tidak pakai… Saya kira tadi kamu bilang pakai Grammarly kalau mau chat 

dosen. (tertawa) 

S: tidak tidak kaak. (tertawa) 

I: Oke… Jadi menurutmu aspek apa yang terdapat dalam Grammarly, yang buat 

kamu mau selalu gunakan Grammarly untuk periksa tulisanmu? 

S: Kalau aspek utamanya menurutku, Grammarly punya kemampuan untuk 

deteksi kesalahanku. Terus bukan hanya mengoreksi tapi dia berikan juga saran 

untuk kesalahan dalam penulisanku untuk ganti kata-kataku yang salah. Kayak 

kata apa yang bisa untuk perbaiki kesalahnnya kita. Terus ada pilihannya juga, 

apakah tulisannya kita mau diperiksa setara dengan expert atua professional atau 

yang biasa saja. 

I: Kayak opsi audincenya too… 

S: iyaa… tingkatan yang mau dipilih apa begitu. Kalau saya biasa pilih yang 

expert. 

I: Ada lagi kira-kira? 

S: Bantu tambah vocabulary juga. Kayak dia buat kita sadar dalam menulis seperti 

oh kata ini salah yang seperti begini ini salah kalau di Grammarly. Karna kita 
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sering pakai Grammarly, jadi kesalahan-kesalahan yang seirng kita lakukan bisa 

kurang dan jadi benar kayak begitu. 

I: Jadi menurutmu Grammarly itu bisa bantu meningkatkan proses belajarmu 

tidak? Dalam hal apa? 

S:Sangaat. Khususnya di writing. Saya cek sendiri kesalahan penulisanku, terus 

saya bisa ingat kesalahan yang biasa saya lakukan jadi kalau ditulisan berikutnya 

saya bisami tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Grammarly dia bantu 

tambah kosa kataku juga. Terkadang ada kata yang disarankan yang belum saya 

tahu atau belum masuk dalam kamusku begitu. Itu saya dapatkan di Grammarly. 

Yang cocok untuk konteks ini ternyata kata inii begitu. 

I: Jadi… untuk proses belajarnya kamu, ada tidak strategi belajar tertentumu 

dalam belajar. Misalnya, kamu itu kalau belajar harus hening, atau denghar musik, 

mungkin kerja tugasmu harus deadlinepi atau mungkin dicicil-cicil kayak begitu. 

S: Kalau saya to kak, nda boleh diganggu, nda boleh dipanggil atau disuruh-suruh. 

Kalau begitu kayak langsung blur konsentrasinya. Jadi saya kak selama pandemic 

ini saya lakukan dulu semua kegiatanku baru saya dudukmi di kamar sampai sore 

belajar, membaca, atau kerja tugas, atau masuk kelas online. Kalau untuk strategi 

belajar mungkin saya belajar dari informasinya dosen atau teman, buku, atau 

video, music. Dari mana saja saya bisa belajar (sumbernya). Terus kalau lagi 

belajar diluar saya pakai note di hp, kalau dirumah pakai laptop. Kalau dosen 

menjelaskan online saya lebih suka tulis dilaptop. Kalau kerja tugas biasa saya 

kerjakan tugas yang lebih duluan jadwal pengumpulannya dari pada tugas lainya. 

I: berarti kamu bukan termasuk yang kadang kerja tugas kalau deadline, yang 

besoknya dikumpul, malam baru kerja? 

S: Tapi toh kadang saya begitu kak, seru soalnya, kayak ada tantangannya begitu 

kak. Akhir-akhir ini saya begitu. Tidak seperti dulu, kalau dulu saya takut sekali 

terlambat kalau sekarang kayak biasaji. Kayak lebih banyak kegiatan lain dari 

pada kerja tugas.  

I: Jadi pertanyaan selanjutnya… apa manfaat yang dirasakan selama penggunaan 

Grammarly? 

S: Banyak sekalimi kak, kayak perbaiki tulisan, cek kesalahan. Dengan saya pakai 

Grammarly dia bantu saya perbaiki tulisanku supaya bisami kasian untuk dibaca 

sama dosen. Akhirnya kayak timbul rasa percaya dirita untuk serahkan sama 

dosen. Terus khawatir tentang koreksinya juga berkurang. Jadi yang 

dikhawatirkan mungkin cuma ide menulisnya bagaimana.  

I: kalau mau cari ide katanya mam Ida membaca (tertawa). 

S: Saya sukaji membaca kak cuman yang fiksi-fiksi begitu (tertawa). Tapi 

alhamdulillah sekarang sudah bisaji baca-baca jurnal. 
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I: Oke pertanyaan terakhir. Setelah mengetahui manfaat Grammarly apakah Anda 

pernah memberi saran kepada teman atau orang lain untuk menggunakan 

Grammarly dalam mengoreksi tulisannya mereka. 

S: Sering. Setelah saya rasa manfaatnya saya kasi taumi ade-ade junior begitu. 

Selain sama ade-junior, saya sarankan juga sama teman-temanku yang beda 

jurusan kayak anak PAI yang belajar bahasa Inggris. Terus tapi dorang nda pakai 

ji juga (tertawa). Terus sama teman-temanku juga yang anak bahasa Inggris yang 

beda kampus di UMK, ini baguss dipakai. Begini-begini. 

I: Oh iya-iya. Kayaknya begitu saja yaa. 

S: Iyaa kak. 

I: I think that’s all. Terima kasih banyak naa…. 

S; Iye kak, sama-sama. 

I: Maaf sudah mengganggu waktunya. 

S: Tidakji kak. 

I: Oke… Makasih banyak pale naa. Assalamualaikum. Terima kasiih. 

S: Waalaikumsalam. Sama-sama. 
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Appendix 11 : Curriculum Vitae 

RIWAYAT HIDUP  

(CURRICULUM VITAE) 

 

A. Data Pribadi 

Nama    : Sharina 

Tempat, Tanggal Lahir : Penanggoosi, 11 Februari 1999 

Jenis Kelamin   : Perempuan 

Agama    : Islam 

Status    : Pelajar 

Alamat    : Kel. Rate-rate, Kec. Tirawuta, Kab. Kolaka 

     Timur  

Nomor Telepon/Hp  : 082381219062 

Email    : inasharina11@gmail.com 

Hobi    : Menonton film dan membaca novel atau  

      webtoon 

 

B. Riwayat Pendidikan 

SD    : SD Negeri 1 Rate-rate 

SMP    : SMP Negeri 1 Tirawuta 

SMA    : SMA Negeri 1 Tirawuta 

Perguruan Tinggi  : IAIN Kendari 

 

C. Data Orang Tua 

Nama Ayah   : Supe 

Pekerjaan   : Pedagang 

Agama    : Islam 

Nama Ibu    : Nurmawati  

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

Agama    : Islam 
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D. Prestasi, Partisipasi Kegiatan, dan Pengalaman Berorganisasi 

1. Penerima Beasiswa Prestasi IAIN Kendari tahun 2017, 2018, 2019. 

2. Juara V Campus Ambassador IAIN Kendari Tahun 2017. 

3. Panitia International Conference on Islam and Local Wisdom 

(ICLAW) IAIN Kendari. 

4. Anggota UKM Bahasa IAIN kendari. 

5. Anggota HMPS Tadris Bahasa Inggris IAIN Kendari Tahun 2018. 

          

        Kendari, 15 Juli 2020 

        Penulis 

         
               Sharina 

         NIM. 16010106021 

 

 

 


