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Appendix 1. Questionnaire of Beliefs about learning grammar 

 
Questionnaire of Beliefs about learning grammar 

Lembar Kuisioner 
Nama     : 
Semester: 
No.HP : 
Instruksi : Berilah tanda ceklis (√) untuk jawaban yang paling 
menggambarkan perasaan Anda tentang pernyataan di bawah ini. 

No Pernyataan  S SS N TS STS 
1 Grammar adalah sekumpulan struktur dan aturan 

suatu bahasa. 
     

2 Grammar berkaitan dengan penggunaan tenses yang 
benar 

     

3 Grammar penting dan harus dipelajari di mata kuliah 
institut bahasa. 

     

4 Peserta didik membutuhkan grammar untuk menulis      
5 Peserta didik membutuhkan grammar untuk 

pengembangan bahasa 
     

6 Peserta didik membutuhkan grammar untuk 
kemampuan berkomunikasi 

     

7 Pelajar mempelajari grammar dengan lebih baik 
ketika mereka mulai dengan contoh kemudian 
mengidentifikasi aturannya 

     

8 Pelajar harus mempelajari struktur grammar tidak 
hanya dalam kalimat, tetapi juga dalam teks 

     

9 Latihan yang sering adalah kunci bagi peserta didik 
untuk meningkatkan ketepatan grammar mereka 

     

10 Ketika saya membuat kesalahan, saya 
mengharapkan guru untuk mengoreksi saya dan 
kemudian menjelaskannya kepada saya 

     

11 Peserta didik harus bekerja sama dan saling 
membantu untuk mengevaluasi pembelajaran 
mereka 

     

 
Manakah teknik yang sering Anda gunakan untuk mempelajari tata bahasa? 

 Menghafal aturan (rumus) grammar 

 Menggunakan gambar (flash card) 

 Menggunakan musik, lagu dan puisi 

 Mengerjakan latihan soal grammar  
 
Keterangan: 
 SS= sangat setuju 
 S= setuju 
 N= netral 
 TS=tidak setuju 
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 STS=sangat tidak setuju 
(Addapted from Ahmadi & Shafiee (2015) 

Appendix 2. Reflection Sheet 

Students’ Reflection on Beliefs about learning grammar 
Nama : 
Kelas   : 
No. HP : 
 
Instruksi 
Setelah mengisi beberapa kuisioner, tolong jawablah refleksi berikut diisi oleh diri 
anda sendiri. Terdapat 4 pertanyaan yang berhubungan tentang presepsi siswa 
terhadap pembelajaran grammar. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut 
berdasarkan pengetahuan dan kepercayaan anda!  
 

1. Menurut anda apakah belajar tata bahasa itu penting?. Jika penting 
jelaskan!, jika tidak penting jelaskan!  

Jawaban: 
2. Usaha apa yang anda gunakan untuk meningkatkan kemampuan anda 

dalam belajar tata bahasa Inggris? Jelaskan!  
Jawaban: 
3. Menurut anda seberapa sulit dalam mempelajari tata bahasa inggris? 

Jelaskan! 
Jawaban: 
4. Pada saat berkomunikasi apakah anda percaya diri dengan tata  bahasa 

Inggris yang anda gunakan? Jelaskan!  
Jawaban: 



 

 

Appendix 3. Result from Reflection 

Q2 Upaya apa yang anda lakukan untuk meningktakan grammar anda? 

ST1 Usaha yang saya lakukan seperti membaca cerita, artikel, dan 

jurnal dalam bahasa inggris. Saya melihat bagaimana pola 

kalimat yang ada dalam bacaan tersebut dibentuk dan berusaha 

memahaminya. 

ST2 Saya suka mengerjakan latihan atau soal-soal dalam bentuk tata 

bahasa karena dengan begitu skill saya akan terasah. 

ST3 Untuk sederhananya adalah sesering mungkin menonton video 

dan juga membaca jurnal-jurnal penelitian dari sumber 

terpercaya. Menonton video dengan melihat subtitel berbahasa 

inggris, ini bisa di akses di channel youtube TED TALKS. 

Kemudian, untuk jurnal-jurnal berkualitas bisa di akses pada 

laman Goggle Scholar, Oxford, Cambridge, dan beberapa 

sumber terpercaya lainnya yang bisa di akses melalui 

google/internet.  Dua cara di atas pun perlu dilakukan secara 

terjadwal dan disiplin. Sebab, walau pun caranya telah 

berkualitas tetapi ketika tidak di dukung dengan kuantitas atau 

banyaknya waktu melakukannya maka kecil kemungkinan 

untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam penggunaan tata 

bahasa yang baik dan benar. 

ST4 Yaitu memperluas kosakata. Gunakan buku grammar untuk 

belajar, memperbanyak membaca dan berlatih untuk menulis 

atau menyusun kalimat 

ST5 Usaha yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam mempelajari tata bahasa salah satunya adalah 

mempelajari 3 Tenses dan bagian-bagiannya. Kemudian 

mengaplikasikan nya  dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya 

berkomunikasi sesama teman kelas baik itu melaui media social 

maupun secara langsung, dan membuat caption atau poster 

dengan menggunakan media social sebagai sarananya 
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ST6 Usaha yang saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan tata 

bahasa Inggris adalah dengan cara sering melihat akun media 

social yang memang berisi pelajaran mengenai tata bahasa. 

Tidak jarang juga saya menghafal berbagai tenses dan mencoba 

untuk memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya 

saat chat bersama teman dimedia social. Saya juga terkadang 

belajar dari lagu-lagu berbahasa Inggris dan melihat tata bahasa 

yang digunakan. 

ST7 Usaha yang saya gunakan untuk meningkatkan kemampuan 

dalam belajar tata bahasa yaitu dengan  banyak membaca buku  

karena dengan semakin sering membaca sebuah buku maka  

peningkatan dalam tata bahasa akan semakin meningkat. 

ST8 Usaha saya untuk mempelajari tata bahasa yakni saya sering 

mendengarkan music dan menonton variety show yang 

menggunakan bahasa inggris dari situ saya memperhatikan 

bagaimana dia berucap dan penggunaan tata bahasa ketika 

berucap. saya juga kadang membaca beberapa  website di 

google untuk membantu saya secar teori 

ST9 Sejauh ini, usaha yang saya gunakan untuk meningkatkan 

kemampuan saya dalam belajar tata bahasa Inggris yaitu dengan 

membaca, praktek berbicara, dan menonton tayangan dengan 

menggunakan subtitle bahasa Inggris. 

ST10 Usaha yang saya gunakan adalah "berlatih menjawab soal-soal 

yang berkaitan dengan tata bahasa". Ada banyak soal-soal 

latihan di internet maupun buku yang dapat kita gunakan untuk 

latihan tata bahasa secara gratis. Menurut saya, cara ini adalah 

cara yang amat bagus, dimana latihan ini membantu saya untuk 

mampu mengenali pola-pola kalimat serta struktur kalimaf yang 

muncul di setiap soal. Dengan usaha ini, saya jadi tidak perlu 

bersusah-susah menghapal rumus penyusunan kalimat, sebab 

saya jadi bisa membedakan pola kalimat satu dan lainnya secara 

pelan-pelan melalui pembiasaan. 



 

 56  
 

ST11 Usaha yang saya lakukan adalah dengan banyak membaca buku 

atau artikel yang memiliki susunan kalimat yang baku karena 

dengan membacanya secara tidak langsung itu akan membuat 

saya terbiasa dengan grammar yang benar. 

ST12 Usaha pertama yaitu dengan belajar dari buku mengenai tata 

bahasa inggris secara mandiri. Dengan membaca dan 

mengerjakan soal-soal dibuku membantu saya menguasai dasar-

dasar tata bahasa inggris. Kemudian saya menonton chanel 

YouTube seputar tata bahasa karena penyajiannya sangat 

menarik dan mudah dipahami. Hal yang saya lakukan yaitu 

mengambil catatan dari setiap materi baru yang saya dapat dan 

mengaplikasikannya pada tulisan ataupun percakapan saya. 

Lalu saya mengambil kursus untuk pemahaman mendalam 

mengenai tata bahasa dalam jenjang yang lebih tinggi. Kursus 

yang akan saya ikuti terfokus pada TOEFL dan IELTS yang 

dibimbing oleh para ahli dalam bidangnya dengan pembelajaran 

yang intensif dan terstruktur sehingga saya yakin saya dapat 

meraih score TOEFL yang tinggi dan melanjutkan S2 saya di 

luar negeri. 

ST13 Usaha yang saya lakukan adalah dengan menulis kalimat 

berbahasa Inggris tanpa kamus kemudian membandingkan 

dengan menggunakan kamus atau google translate. Tak hanya 

itu, membaca juga meningkatkan kemampuan belajar tata 

bahasa, baik itu baca novel, artikel ataupun jurnal berbahasa 

Inggris. Hal yang terakhir adalah ikut test soal-soal Grammar 

seperti test TOEFL prediction dan test lainnya dalam bentuk 

online. 

ST14 usaha saya dalam meningkatkan kemampuan tata bahasa inggris 

saya adalah dengan belajar Tense serta mengerjakan soal-soal 

tentang tense. Kemudian saya akan diskusikan dengab teman 

saya agar bisa mendapat jawaban yang benar. Itu adalah salah 

satu usaha saya dalam meningkatkan kemampuan tata bahasa 
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inggris saya. 

ST15 Usaha yang saya lakukan adalah dengan banyak-banyak 

membaca dan mencatat kosa kata baru dan sesering mungkin 

mendengar kan podcast untuk melatih skill listening kita dan 

juga perbanyak latihan speaking agar pronunciation kita lebih 

baik lagi. 

 

Q4 Apakah anda percaya diri dengan tata bahasa Inggris yang anda gunakan? 

ST1 Ada saat saya percaya diri dan kadang juga tidak. Saya percaya 

diri jika kalimat yang saya produksi memang sudah saya pahami 

tata bahasanya. Begitupun sebaliknya. 

ST2 Sejauh ini saya belum cukup percaya diri dengan tata bahasa saat 

berbicara dalam bahasa inggris di depan orang lain, dan itu 

kadang membuat saya merasa malu untuk berbicara secara 

langsung. Saya lebih suka menuliskan atau menyusun terlebih 

dahulu kalimat yang ingin saya ucapkan, hal itu saya lakukan 

untuk memastikan bahwa penggunaan tata bahasa saya sudah 

tepat. 

ST3 Sampai saat ini, saya masih kesulitan jika berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris terutama ketika berhadapan langsung dengan 

native speaker. Yang jelasnya, rasa percaya diri itu masih berkisar 

40%. Hal ini disebabkan kurangnya berdialog memakai bahasa 

Inggris, sehingga tata bahasa pun ada beberapa yg terlupakan 

bahkan tidak dipakai sama sekali. 

ST4 Tidak, karena menurut saya saat saya berbicara, tata bahasa saya 

masih tidak sesuai aturan. 

ST5 Saya kadang merasa tidak percaya diri karena seperti yang telah 

saya jelaskan dalam kendala yang saya hadapi ketika mempelajari 

tata bahasa yakni dalam penggunakan kata kerja, dan sebagainya. 

Sehingga membuat saya ragu untuk berbicara dengan 

menggunakan tata bahasa. 

ST6 Dalam berkomunikasi saya tidak begitu percaya diri dengan tata 
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bahasa yang saya gunakan. Karena seperti yang telah saya katakan 

sebelumnya, saya khawatir dengan kosakata yang saya gunakan 

ketika berbicara. Apakah kosakata itu sudah benar dipakai dalam 

suatu tata bahasa atau belum. Itulah yang menyebabkan saya akan 

lama berfikir saat harus berbicara menggunakan bahasa Inggris. 

ST7 Iya saya percaya diri walaupun dalam tata bahasa inggris saya 

belum  teratur karena saya harus banyak belajar lagi tentang 

penyusunan tata bahasa. 

ST8 Sedikit. Hal ini dikarenakan kemampuan bahasa inggris saya 

masih banyak kurangnya. Sehingga, saya sering merasa minder 

ketika berkomunikasi dengan lawan bicara sya yang mungkin 

lebih baik dari saya. 

ST9 Jujur saja, saya masih tidak cukup percaya diri dengan tata bahasa 

Inggris yang saya gunakan, karena saya masih memiliki banyak 

kekurangan dalam hal tersebut. 

ST10 Saya lumayan percaya diri. Dalam berkomunikasi, orang-orang 

cenderung menggunakan pola atau struktur kalimat yang tidak 

terlalu sulit. Dan sejauh ini, saya merasa bahwa saya sudah 

lumayan menguasi pola penyusunan kalimat-kalimat simpel yang 

biasa digunakan sehari hari. Selain itu, saya lumayan sering 

berlatih dengan teman-teman saya. Jadi, dalam berkomunikasi, 

saya tidak lagi terlalu meragukan kemampuan tata bahasa saya. 

ST11 Tidak, saya merasa tidak percaya diri karena sampai saat ini saya 

sendiri belum bisa memahami aturan tata bahasa dengan baik. 

ST12 Jika berkomunikasi dengan sesama teman saya merasa percaya 

diri dengan kemampuan tata bahasa inggris saya karena kalimat 

yang kami gunakan adalah kalimat ataupun percakapan sehari-hari 

yang tidak membutuhkan struktur dan kosakata yang akademis. 

Tapi jika berkomunikasi dengan dosen atau seorang professional 

saya merasa sedikit tidak percaya diri karena khawatir 

penggunaan kata yang saya gunakan salah atau tidak sesuai. Hal 

itu akan menurunkan standar penilaian dosen terhadap 
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kemampuan saya. Oleh karenanya, sebelum berkomunikasi 

dengan dosen saya selalu mempesiapkan hal-hal apa saja yang 

akan saya katakan ataupun tuliskan. 

ST13 saya tidak percaya diri dengan tata bahasa inggris saya  karena 

minimnya vocabulary yang saya tahu sehingga susah bagi saya 

membuat kalimat dengan baik dan benar. Apalagi banyaknya 

aturan Yang harus diperhatikan  dalam membuat kalimat. 

ST14  

ST15  
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