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Apendix 1. Question of students’ reflection answer on Syntax challenge 

project 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? Jelaska 

Appendix 2.  Answer of students’ reflection on Syntax challenge project 

Participant 1 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban : menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris (note, karena 

saya masih kurang dalam voceb) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Menerjemahkan Bahasa inggris yang menggunakan bahasa slank 

atau bahasa gaul 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Weekly journal, terkadang saya lupa untuk menegerjakan weekly 

journal (alasanya karena saya binguung ingin menulis seperti apa lagi) 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban : Sangat cukup dosen memebri kelonggaran waktu yang banyak 

dalam pelaksanaan tugas ini 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 
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Jawaban: Ya itu merupakan hal Yang baik dengan tugas kelompok kita bisa 

sharing atau bertukar pikiran dalam menyelesaikan tugas ini. 

Participant 2 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: saya kesulitan menyusun kata yang saya gunakan di tugas project 

syntax 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawab: Kami kesulitan saat menyusun laporan  (note: karenankadang terjadi 

perselisihan pendapat) 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawab: menurut saya Story WhasApp yang sedikit sulit karena saya harus 

menulis setiap hari lalu mempostingnya (note: iya karena saya tidak terbiasa 

untuk menulis) 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawab: menurut saya sudah cukup tapi jika ingin mendapatkan hasil yang 

bagus dari kami, dosen sebaiknya menambah waktu pengerjaan 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawab: Ya sangat bagus karena jika ada kesulitan, kita bisa bertanya atau 

meminta teman kelompok membantu 

Participant 3 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Harus mengerjakan secara teliti jadi memerlukan waktu yang 

cukup lama 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Menentukan waktu untuk mengerjakan bersama-sama karena 

setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing 
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3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Syntax error challenge karena kebanyakan tempat yang ada di 

Kendari  kata-kata petunjuk atau quotes jarang ada yang menggunakan 

bahasa Inggris. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Sudah cukup karena waktunya yang di berikan lumayan lama. 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya baik  karena bisa membagi-bagi tugas dan saling sharing 

Participant 4 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Menurut saya susah - susah gampang selain merupakan sebagai 

tugas dan tugasnya pun tidak merasa tegang ketika di kerjakan (Note: 

susahnya yaitu ketika kita menegerjakan tugas tersebut kita diberi 

pertanyaan, ada intruksi yang belum di pahami tetapi saya tidak tidak bereni 

bertanya) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Terkadang tidak bisa membagi waktu antara kalau mau 

mengumpulkan kan orang sangatlah susah 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: In syaAllah tidak ada yang menurut saya sulit karena kalau kita 

melihat tugas bukan krn kita tidak mampu mengerjakan harus di kerjakan 

dengan jauh-jauh hari (Note: syntax error, karena susah menemukan nya) 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Sudah cukup karena waktunya itu di kerjakan sangat lah panjang 
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5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya, Krn kalau kita tidak pham bisa bertanya kepada tmn 

kelompok dan menurut saya pribadi saya belum mahir mengrjakan tugas 

dengan individu Krn ada salah satu soal mungkin saya belum paham 

Participant 5 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Kesulitan yang saya hadapi ketika mengerjakan Syntax Challenge 

secara individu (menulis story WhatsApp dan menulis artikel di blog) yaitu 

ketika saya tidak mengerti cara mengartikan kalimat berbahasa Indonesia 

saya menjadi kalimat yang efektif dan natural dalam bahasa Inggris.(note: 

dalam menyusnnya terkadang apa yang kita maksud tidak sesuai dengan 

artinya) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Dalam mengerjakan Synyax challenge secara berkelompok, 

kesulitan yang saya hadapi adalah saat  mencari menganalisis error 

sentences. Biasanya ungkapan-ungkapan yang digunakan mengikuti 

Natural Expression bahasa Inggris yang jarang mengikuti aturan grammar. 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: diantara Syntax proyek, Syntax Error Challenge yang menurut 

saya palinh sulit. Alasannya seperti yang saya jelaskan di nomor 3. 

 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Menurut saya, Waktu yang diberikan dosen  sangat cukup dalam 

menyelesaikan proyek ini. 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Bekerja secara collaborative sangat baik dalam menyelesaikan 

tugas proyek. Karena saling membantu ketika ada teman yang tidak 

mengerti dalam pengerjaannya 
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Participant 6 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Tugas atau proyek yang diberikan tidak begitu sulit,  namun 

dikarenakan tugas yang diberikan sekaligus banyak atau intruksi terlalu 

banyak sehingga belum mengerjakan tugasnya saja, itu sudah mmenjadi 

beban buat saya. 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Sangat baik , karena bisa saling membantu (Note: kesulitanya 

adalah mengatur waktu untu bisa bertemu, dan ada teman yang saat dibagi 

tugas tapi dia tidak bisa akhirnya teman yang lainya yang membantu 

mengerjakan) 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Storu WhatsAppkarena saya jarang mengguna kan sosial untuk 

mempostingan apa pun. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: cukup 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya, Pasti Karena bisa saling menenjoy kerjanya dan bisa 

memahami materinya lebih dalam 

Participant 7 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Menurut saya dengar mengerjakan syntax challenge project secara 

individu saya mengerja bersama dengan teman² karena saya bisa dapat atau 

saling membagi pemahaman dari teman² juga. (Nte :saya sulit kerja sendiri 

karena ketika tidak tahu saya jadi bingung tapi saat kerja bersama kita bisa 

bertukar ide) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 
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Jawaban: Kesulitan yang saya hadapi ketika mengerjakan proyek secara 

berkelompok yaitu karena kelompok saya kesulitan untuk menemukan 

beberapa tulisan-tulisan syntax error di tempat umum, kami membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mencarinya sehingga ada beberapa anggota 

kelompok yang mulai lelah dengan semuanya akhirnya jadi malas 

mengerjakan, itulah yang membuat kami terlambat mengerjakan 

proyeknya. 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Menurut saya proyek yang paling sulit yaitu proyek weekly 

journal dan final project. Alasannya karena saya jarang menulis dan malas 

untuk menulis sesuatu tetapi akhirnya harus menulis sesuatu, saya pun 

kesulitan untuk mencari ide tentang apa yang ingin saya tulis. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Waktu yang diberikan oleh dosen sudah cukup bagi kami, adapun 

keterlambatan mengerjakan dan keterlambatan mengumpulkan tugas 

proyek adalah karena kami lalai dalam mengerjakannya 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Saya rasa bekerja secara berkelompok merupakan hal yang bagus 

untuk melatih kerjasama antar anggota kelompok, juga dapat meningkatkan 

rasa tanggung jawab yang diberikan oleh dosen kepada anggota kelompok 

masing-masing, mengingat bahwa dengan adanya tugas masing-masing 

anggota, kecacatan yang terjadi dalam tugas kelompok pun menjadi 

tanggung jawab bersama. 

Participant 8 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Kalau menurut saya agak sulit dari pada kerja kelompok kalau 

individu cuman kita yang bisa kumentar tidak bisa ambel pendapat yag lain 

(Note: Iya kalau kerja kelombok bisa saling tukar pendapat) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 
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Jawaban: Mencari poster atau gambar yang memilik kesalahan kata yang 

harus kami koreksi.  Karena kebanyakan kalimat pada poster yang kami 

temui hanya memiliki kesalahan seperti spelling error dan tidak banyak 

kesalahan lainnya. 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Syntax error chalange. Karena mungkin saya tidak begitu paham 

dengan intruksi yang diberikan,  sehingga saya mengerjakan tugasnya tidak 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dosen. Hal itu juga karena sulitnya 

untuk mencari kesalahan pada kalimat. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Sangat cukup. Bahkan waktu yang diberikan sangat lama,  

sehingga bagi mahasiswa yang pada umumnya sering deadline dalam 

mengerjakan tugas akan kewalahan di untuk menyelesaikan tugas tersebut 

ketika waktu pengumpulan sudah tiba. 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Lumayan baik. Namun jika disuruh untuk memilih,  maka saya 

akan memilih untuk mengerjakan tugas individu dibandingkan dengan tugas 

kelompok. Namun tugas kelompok tentunya memilik manfaat juga buat 

saya.  Yaitu untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman,, serta 

bagaimana untuk bisa bekerjasama dengan tim 

Participant 9 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Kesulitan yang saya alami cenderung kepada sulitnya untuk 

memikirkan ide yang akan saya gunakan dalam proyek in 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Kesulitan dengan project kelompok menurut saya, sedikit saja 

dengar kesulitan untuk mencari tempat kami ambil foto² karena semua 

teman masing² ada kegiatannya 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 
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mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Menurut saya syntax challenge yang agar sulit bagi saya adalah 

syntax error project karena saya harus mencari kata² yang berada di luar 

kampus tapi dengan tugas ini saya bisa mengenali tempat² yang saya belum 

tau. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: iya sudah cukup 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya, bekerja secara collaborative sangat baik dapat menyelesaikan 

tugas proyek dengan cepat dan jelas karena bekerja kelompok kami bisa 

membagi idea² yang masing² punya untuk menyelesaikan tugas proyek yang 

baik 

Participant 10 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Ketika ada hal yang saya tidak pahami. (Note: kekurangan ide ide 

sehingga sulit dan saya harus bertanya kepada teman saya) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Kalau kelompok bisa dapat pendapat orang lain (Note: kita harus 

berdiskusi untuk bertemu ) 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: paling sulit menurut saya yaitu mengupload tulisan di beberapa 

sosial media karene menggunakan bahasa dalam sosial media bukan cuman 

kita yang bisa liat tetapi sebanyakan orang jadi menggukan bahasa harus 

sesua (Note: saya menjadi tidak percaya diri karena kemampuan dan 

pengatahuan saya masih kurang terutama di grmmar. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Cukup karena mem bisa atur waktu yg mn jilas dan yang mana 

kasih tugas 
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5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya... Karena bagi saya bisa komunikasi langsung dan tanyan 

langsung 

Participant 11 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Kesulitan yang saya alami cenderung kepada sulitnya untuk 

memikirkan ide yang akan saya gunakan dalam proyek ini 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Untuk kesulitan dalam proyek berkelompok menurut saya 

cenderung tidak ada, walaupun ada beberapa hal yang saya keluhlan seperti 

adanya perbedaanpendapat dll. Namunvhalbitu saya anggap sebagai suatu 

hal yang wajar dalam proses belajar 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Menurut saya yang paling sulit adalah bagian final project. Karena 

dalam final project ada beberapa step yang harus dilalui. Pertama, kami 

membuat postingan disosial media, kedua mengoreksi tulisan atau 

postingan berdasarkan koreksi yang diberikan dikomentar, selanjutnya kami 

diarahkan untuk membuat power point tentang tulisan kami yang kemufian 

kami presentasikan 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Menurut saya waktu yang diberikan sudah lebih dari cukup, karna 

kalau dipikir tugas ini tidak terlalu sulit hanya saja biasanya mahasisiwa 

memiliki kebiasaan dalam menunda-nunda mengerjakan tuga. 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Ya, menurut saya bekerjasama adalah hal yang bagus. Selain bisa 

bertukar pikiran, kita juga bisa saling mengisi dan membantu dalam 

mengatasi masalah 
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Participant 12 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Ketika ada hal yang saya tidak pahami. (Note: kekurangan ide ide 

sehingga sulit dan saya harus bertanya kepada teman saya) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: tidak ada ((Note: Salah satu kesulitan ada teman kelompok yang 

nda bisa kerja juga kak, susah kumpul lengkap untuk mengerjakan project 

juga. Jadi teman yang tidak bisa kerja dia cuman ikut-ikutan saja) 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Semua nya memiliki kesulitan masing -masinh , dan saya 

memahami nya secara ber urutan karena saya betul betul bertanya kepada 

teman teman yang memahami ketiganya. (Note: tugas final,Karena banyak 

langkkah-langkahnya) 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Semua nya memiliki kesulitan masing -masinh , dan saya 

memahami nya secara ber urutan karena saya betul betul bertanya kepada 

teman teman yang memahami ketiganya. (Note: tugas final,Karena banyak 

langkkah-langkahnya) 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iya,  sangat baik karena kami dapat saling meminta dan memberi 

pendapat. 

Participant 13 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Ketika mau edit video. (Note: saya tidak terbiasa mengedit video) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Tidak kompak. (note: sudah dibagi tugas tapi tidak mengerjakan) 
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3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Story whats app.Karna di facebook saya sering post2 tulisan tapi 

beda kalau di whats app. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Cukup. Cukup sekali 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Banyak orang, banyak ide. Jadi cepat kita selesai kerja. (Note: iya 

bekerja kelompok sangat baik) 

Participant 14 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Kesulitan yang saya hadapi yaitu ketika melawan keraguan yang 

ada pada diri saya "ketika saya mencoba untuk menulis sesuatu saya selalu 

merasa ragu dan tidak percaya diri". Kemudian saya juga kurang di 

grammar 

 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Tidak ada kesulitan 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban: Yang paling sulit adalah syntax error challenge, karena kami haru 

keluar  mencarai tulisan atau spanduk yang error grammarnya, saya 

kesulitan karena saya tidak punya kendaraan, selain itu ketika kita sdah 

dapat beberapa sign kami akan membuatkan sebuah laporan, nah yang sulit 

dri laporan ini adalah menyusun kata, itu sangat sulit di lakukan, kemudian 

mencari referensi dan yang terakhir menetukan kesalahan type grammar 

arror dari sign tersebut 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 
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Jawaban: Saya pikir waktu yang diberikan oleh dosen untuk menyrlesaikan 

proyek ini sudah sangat cukup. 

5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Ya sangat betul, bekerja kelompok merupakan hal yang baik 

dalam menyelesaikan tugas proyek ini karena ketika saya bingung dengan 

ganpang saya bertanya kepada teman kelompok saya dan teman kelompok 

saya dapat memberi saya masukan, kemudian kami dapat mengeluakan 

mendapat masing2 sehingga kami menemukan jawavan yang tepat. 

Participant 15 

1. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara individu! 

Jawaban: Saya lemah dalam hal grmmar, dan bingung ingin membuat 

tulisan seperti apa ) 

2. Jelaskan kesulitan apa saja yang anda hadapi ketika mengerjakan Syntax 

challenge  project secara berkelompok! 

Jawaban: Kesalaphaman saat sedang berdiskusi. Terkadang beberapa orang 

memiliki pemikiran yang tidak sejalan sehingga terkadang kami memiliki 

lesulitan pada saat membagikan peran yang dimiliki masing-masing 

anggota dalam kelompok. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman yang 

berbeda stiap orang memuat ada salah satu teman yang hanya mau enaknya 

saja (Note: yang merasa dirinya pintar ebih suka mengatur dan ingin 

mengerjakanya sndiri) 

3. Dari ketiga Syntax challenge project yakni Story WhatsApp dan weekly 

journal, Syntax error challenge sebagai tugas mid dan membuat tulisan dan 

mengupload tulisan di beberapa sosial media sebagai final project. Proyek 

mana yang menurut anda paling sulit? Mengapa?Jelaskan! 

Jawaban :Mengupload tulisan di social media merupakan salah satu hal 

yang tersulit. Karena pada saat memposting tulisan kami harus melakukan 

berbagai cara agar orang ingin memberikan komentar terhadap status yang 

kita buat akan tetapi terkadang komen yang diberikan oleh orang-orang 

tidak sejalan dengan apa yang di harapkan. 

4. Apakah waktu yang diberikan dosen anda dalam menyelesaikan proyek 

sudah cukup atau belum cukup? Jelaskan! 

Jawaban: Sudah sangat cukup. Karena setelah pengumoulan data kami juga 

diberikan waktu tambahan untuk menyusun laporan 
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5. Apakah menurut anda bekerja secara collaborative (berkerja kelompok) 

merupakan hal yang baik dalam menyelesaikan tugas proyek anda? 

Jelaskan! 

Jawaban: Iakarena disamping memiliki tugas diskusi, tugas yang berat jika 

dikerjakan bersama akan terasa lebih ringan 
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Appendix 3. Coding of students reflection on Syntax challenge project 

Question Students Students Reflection Note 

Q#`1 S1 Menerjemahkan dari Indonesia ke bahasa inggris 

Dificult in 

translation 

S5 ketika saya tidak mengerti cara mengartikan kalimat berbahasa 

Indonesia saya menjadi kalimat yang efektif dan natural dalam 

bahasa Inggris. 

S6 saya sebagai mahasiswa asing agar kurang mengerti bahasanya 

 S7 bingung mau membuat story seperti apa dengan jumlah yang cukup 

banyak 

Lack of ideas 

S9 saya sulit kerja sendiri karena ketika tidak tahu saya jadi bingung 

tapi saat kerja bersama kita bisa bertukar ide 

S10 Iya kalau kerja kelombok bisa saling tukar pendapat 

S11 sulitnya untuk memikirkan ide 

S12 kekurangan ide ide sehingga sulit dan saya harus bertanya kepada 

teman saya 

S15 kurangnya teman diskusi saat mengerjakan tugas ini. 

 S13 Ketika mau edit video. Dificulty in Editing 

video 

 S4 Susahnya yaitu ketika kita menegerjakan tugas tersebut kita diberi 

pertanyaan, ada intruksi yang belum di pahami 
 

 S13 saya tidak terbiasa mengedit video) Lack of knowledge 



 

86 
 

S14 Kemudian saya juga kurang di grammar ,  

 S8 DI karenakan tugas yang diberikan sekaligus banyak atau intruksi 

terlalu banyak sehingga belum mengerjakan tugasnya saja, itu sudah 

mmenjadi beban buat saya. 

Lack of motivation 

 S7 jarang membuat story di WhatsApp Not accustomed 

using social media 

Q#2 S1 Menerjemahkan Bahasa inggris yang menggunakan bahasa slank 

atau bahasa gaul 

Dificult in  

translation 

 S2 Kami kesulitan saat menyusun laporan Difficult in creating 

project 

 S5 kesulitan yang saya hadapi adalah saat  mencari menganalisis error 

sentences. Difficult in find 

Syntax errors  S8 Mencari poster atau gambar yang memilik kesalahan kata yang harus 

kami koreks 

 S3 Menentukan waktu untuk mengerjakan bersama-sama karena setiap 

orang mempunyai kesibukan masing-masing 

Group working not 

compact 

 S4 Tidak bisa membagi waktu antara kalau mau mengumpulkan kan 

orang sangatlah susah 

 S6 kesulitanya adalah mengatur waktu untu bisa bertemu, dan ada 

teman yang saat dibagi tugas tapi dia tidak bisa akhirnya teman yang 

lainya yang membantu mengerjakan 
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 S9 semua teman masing² ada kegiatannya. 

 S10 kita harus berdiskusi untuk bertemu 

 S11 adanya perbedaan pendapat dll. 

 S12 salah satu kesulitan ada teman kelompok yang nda bisa kerja juga 

kak, susah kumpul lengkap untuk mengerjakan project juga. Jadi 

teman yang tidak bisa kerja dia cuman ikut-ikutan saja) 

 S13 Tidak kompak. (note: sudah dibagi tugas tapi tidak mengerjakan) 

 S15 Kesalaphaman saat sedang berdiskusi, yang merasa dirinya pintar 

ebih suka mengatur dan ingin mengerjakanya sndiri) 

Q#3 S1 Weekly journal 
Story 

WhatsApp/weekly 

journal 

 S2 Menurut saya Story WhasApp yang sedikit sulit 

 S6 Story WhatsApp 

 S7 Menurut saya proyek yang paling sulit yaitu proyek weekly journal 

 S13 Story whats app. 

 REASONS 

 S1 karena saya binguung ingin menulis seperti apa lagi Lack of ideas 

 S7 saya pun kesulitan untuk mencari ide tentang apa yang ingin saya 

tulis. 

 S2 karena saya tidak terbiasa untuk menulis Rarely writing and 

post status  S7 Alasannya karena saya jarang menulis dan malas untuk menulis 

sesuatu 
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 S3 Syntax error challenge Syntax error 

 S4 syntax error, 

 S5 diantara Syntax proyek, Syntax Error Challenge yang menurut saya 

palinh sulit. 

 S8 Syntax error chalange. 

 S9 syntax challenge yang agar sulit bagi saya adalah syntax error project 

 14 Yang paling sulit adalah syntax error challenge, 

 REASONS 

 S14 kemudian mencari referensi seperti buku jurnal yang kebnyakan 

berbayar. 

Dificult in reference 

 S14 menyusun kata, itu sangat sulit di lakukan, Lack of ideas 

 S14 Mengerjakan project ini sangat melelahkan karena banyak steps 

yang harus di lalui, sehinnga butuh banyak usaha dan saya kesulitan 

karena saya tidak punya kendaraan 

Dont have dacilities 

 S8 saya tidak begitu paham dengan intruksi yang diberikan, Not understand 

instructions 

 S4 syntax error, karena harus mencari ketempat tempat diluar kampus Dificulty fin syntax 

error  S9 karena saya harus mencari kata² yang berada di luar kampus 

 S14 karena kami sharu keluar dari area kampus untuk mencarai tulisan 

atau spanduk yang error grammarnya dan kami kesulitan 

menemukanya, 
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 S10 paling sulit menurut saya yaitu mengupload tulisan di beberapa 

sosial media k 

Final project  S11 Menurut saya yang paling sulit adalah bagian final project. 

 S12 tugas final, 

 S15 Mengupload tulisan di social media merupakan salah satu hal yang 

tersulit. 

 REASONS 

 S11 Karena dalam final project ada beberapa step yang harus dilalui. Lot of steps 

 S15 Karena pada saat memposting tulisan kami harus melakukan 

berbagai cara agar orang ingin memberikan komentar terhadap status 

yang kita buat 

 

 S10 karena kemampuan dan pengatahuan saya masih kurang terutama di 

grmmar. 
Lack of knowledge 

Q#4 S1 Sangat cukup dosen memebri kelonggaran waktu yang banyak dalam 

pelaksanaan tugas in 

Realy enough 
S5 Menurut saya, Waktu yang diberikan dosen  sangat cukup dalam 

menyelesaikan proyek ini. 

S8 Sangat cukup. Bahkan waktu yang diberikan sangat lama 

S11 Sudah lebih dari cukup 

S13 Cukup. Cukup sekali. 
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S14 Saya pikir waktu yang diberikan oleh dosen untuk menyrlesaikan 

proyek ini sudah sangat cukup. 

S15 Sudah sangat cukup 

S2 menurut saya sudah cukup 

Enough 

S3 Sudah cukup 

S4 Sudah cukup 

S6 Cukup 

S7 Waktu yang diberikan oleh dosen sudah cukup bagi kami 

S9 Iya sudah cukup 

S10 Cukup 

S12 Cukup 

Q#5 S2 Ya sangat bagus Very good 

 S5 Bekerja secara collaborative sangat baik  

 S9 iya, bekerja secara collaborative sangat baik  

 S12 Iya sangat baik,  

 S13 iya bekerja kelompok sangat baik  

 S14 Ya sangat betul,  

 S8 Lumayan baik Somewhat Good 
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 S1 Ya itu merupakan hal Yang baik Good 

 S3 Iya baik  

 S4 Iya,  

 S6 Iya  

 S7 Saya rasa bekerja secara berkelompok merupakan hal yang bagus u  

 S10 Iya  

 S11 Ya, menurut saya bekerjasama adalah hal yang bagus  

 S15 Ia  

 REASONS 

 S1 dengan tugas kelompok kita bisa sharing atau bertukar pikiran dalam 

menyelesaikan tugas ini 

Students can 

exchange the ideas 

 S2 Kita bisa bertanya atau meminta teman kelompok membantu 

 S3 karena bisa membagi-bagi tugas dan saling sharing 

 S4 Karna kalau kita tidak pham bisa bertanya kepada tmn kelompok 

 S8 Yaitu untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman 

 S9 karena bekerja kelompok kami bisa membagi idea² yang masing² 

punya untuk menyelesaikan tugas proyek yang baik. 

 S11 bisa bertukar pikiran 
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 S12 dapat saling meminta dan memberi pendapat. 

 S13 banyak ide 

 S14 ketika saya bingung dengan ganpang saya bertanya kepada teman 

kelompok saya dan teman kelompok saya dapat memberi saya 

masukan, kemudian kami dapat mengeluakan mendapat masing2 

sehingga kami menemukan jawavan yang tepat 

 S3 karena bisa membagi-bagi tugas Devide the task 

 S7 mengingat bahwa dengan adanya tugas masing-masing anggota, 

 S9 dapat menyelesaikan tugas proyek dengan cepat Can complete task 

quickly 

 S5 Karena saling membantu ketika ada teman yang tidak mengerti 

dalam pengerjaannya. 

Complement each 

other both weaknees 

and strenghness 

 S6 bisa memahami materinya lebih dalam Better understand 

material 

 S8 teman kelompok tidak kompak, sulit di ajak bekerja sama saling 

menharap sehingga semuanya kececran dan akhirnya terlamabat 

mengumplkan tugas yang diberikan 
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