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APPENDIX: 1 Refleksi Siswa 

Name  : 

Date : 

Time : 

Place : 

1. Apakah Metode Extensive Reading ini membantu anda menjadi pembaca yang mandiri? Maksudnya, ketika anda membaca 

sudah bukan karena disuruh tapi karena inisiatif anda sendiri? Jelaskan 

2. Perasaan anda bagaimana saat di kelas Extensive Reading? Merasa terbantu, puas atau biasa saja? Jelaskan 

3. Seberapa sering kah anda membaca setiap harinya dengan menggunakan metode extensive reading dan buku apa saja yang 

anda baca? 

4. Apakah metode extensive reading ini dapat membantu meningkatkan kosa kata anda? Jelaskan 

5. Menurut anda, apakah anda merasa motede membaca online memperlihatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen atau 

mahasiswa dan mahasiswa? Jeaskan  
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NO Apakah metode Extensive 

Reading membantu anda 

menjadi pembaca yang 

mandiri? Maksudnya, ketika 

anda membaca sudah bukan 

karena disuruh tapi karena 

inisiatif anda sendiri. 

Jelaskan 

Bagaimana perasaan 

anda saat dikelas 

Extensive Reading? 

Merasa terbantu, puas 

atau biasa saja? 

Jelaskan 

Seberapa sering kah anda 

membaca setiap harinya 

dengan menggunakan 

metode extensive reading 

dan buku apa saja yang 

anda baca? 

Apakah metode 

Extensive Reading 

ini dapat membantu 

meningkatkan kosa 

kata anda? 

Jelaskan 

Menurut anda, apakah anda 

merasa metode membaca 

online memperlihatkan 

interaksi antara mahasiswa 

dan dosen atau mahasiswa 

dan mahasiswa? Jelaskan 

S1 Ya, karena setelah metode 

extensive reading ini saya 

menjadi lebih tertarik untuk 

lebih sring membaca. 

Ya saya merasa terbantu 

dan puas, meskipun 

metode pembelajaran 

melalui whatshapp tapi 

saya berusaha mengerti 

apa yang dijelaskan oleh 

dosen. 

Setiap saya memiliki waktu 

luang. Tetapi terkadang 

pada saat saya belajar, saya 

juga membaca buku. 

 

 

Tentu, jika tekun 

untuk selalu belajar. 

Menurut saya dua-duanya, 

karena dengan metode ini 

mahasiswa antara dosen 

ataupun mahasiswa dan 

mahasiswa bisa saling sharing 

pengalaman membaca. 

Meskipun melalui online 

karena jaman sekarang 

teknologi sudah canggih kita 

bisa saling berinteraksi melalui 

whatshapp, gmail, facebook, 

zoom, dan msih banyak lagi 

aplikasi yang dapat membantu 

kita untuk saling berinteraksi 

dengan orang lain. 

S2 Saya mulai rajin membaca 

sedikit demi sedikit, lalu mulai 

banyak kosakata baru yang 

saya dapat dari hasil membaca. 

Merasa terbantu, karena 

saya bisa lebih mudah 

lagi memahami apa 

yang diceritakan dari 

cerita tersebut. 

Saya sangat sering 

membaca buku, karena 

biasanya saya membaca 

buku novel dan buku-buku 

tentang bahasa inggris. Jadi 

sangat sering saya 

membaca buku. 

Ya, setiap hasil 

membaca cerita baru 

saya pasti 

mendapatkan kosa 

kata baru itu akan 

saya pakai untuk 

membuat short story. 

Tidak, karena saya masih 

kurang merasa metode 

membaca secara online. 
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S3 Ya, karena kita diharuskan 

membaca terlebih dahulu 

bacaan. Extensive reading 

membuat kita lebih banyak 

membaca. 

Sangat terbantu, karena 

kita dengan membaca 

kita mendapatkan 

banyak ilmu dan 

vocabulary. 

Saya biasanya membaca 

buku 2x dalam seminggu 

karena saya melakukannya 

di waktu luang saja. 

Ya, pada dasarnya 

membaca adalah 

menambah wawasan 

kosa kata dan 

membuat kita 

mengerti isi dari 

bacaan. 

Mahasiswa dan mahasiswa. 

Karena kita membaca secara 

mandiri. 

S4  Ya, metode extensive reading 

membuat saya jadi sering 

membaca meskipun diluar 

kelas. 

Saya merasa senang saat 

belajar di kelas 

extensive reading,karena 

dosen yang mengajar 

dikelas extensive 

reading sangatlah baik. 

Selain itu, banyak kosa 

kata baru yang saya 

dapatkan. 

Saya sering membaca buku 

setiap hari dengan 

menggunakan metode 

extensive reading saat saya 

sedang mencari materi 

tugas dan setelah 

mengerjakan tugas yang 

membaca novel-novel yang 

saya sukai. 

Ya, karena dengan 

membaca akan 

membuat saya bisa 

berbicara bahasa 

inggris dengan 

menggunakan kosa 

kata baru.. 

Meurut saya metode membaca 

online tidak hanya 

menunjukan interaksi antara 

mahasiswa dan dosen saja 

tetapi juga membentuk 

interaksi antara sesama 

mahasiswa, karena kami juga 

melaksanakan metode 

berkelompok antara 

mahasiswa. 

S5  Iya, karena saya mempunyai 

banyak cerita menarik yang 

saya dapatkan setelah belajar 

extensive reading. Cerita-cerita 

itulah yang menarik perhatian 

saya untuk dibaca. 

Saya selalu merasa 

terbantu setiap selesai 

mengikuti kelas 

extensive reading. 

Selain bisa menambah 

perbendaharaan kata-

kata saya, saya juga 

belajar untuk memahami 

suatu bacaan dengan 

cepat dan mudah, 

dengan metode 

memprediksi suatu 

bacaan. 

Saya tidak terlalu sering 

untuk membaca, terkadang 

seminggu kurang lebih 3x 

dalam seminggu. 

Tentu saja, sayaa 

sangat tertarik 

dengan kata-kata 

baru. Karena, dengan 

kata itu saya bisa 

pakai untuk membuat 

sebuah 

tulisan/karangan. 

Saya bisa mengambil 

5 sampai 7 kosakata 

dalam bacaan untuk 

saya jadikan 

referensi dalam 

menulis. Selain itu, 

Tidak terlalu, karena membaca 

online tidak begitu membantu 

mahasiswa dalam berinteraksi 

dengan mahasiswa lainnya. 

Metode membaca oline 

mengajarkan mahasiswa untuk 

belajar mandiri. 
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kosa kata itu 

membantu saya 

menemukan ide baru. 

S6 It helped a lot. Where I can 

take the initiative to read any 

story 

I helped me a lot. 

Because it's more clear 

and understanding of the 

subject. 

Dengan metode extensive 

reading saya jadi sangat 

sering membaca karena 

saya menyukai membaca 

terutama untuk membaca 

nove-novel. 

Iya, karenadengan 

menemukan banyak 

kosa kata baru saya 

akan lebi mudah 

memahami suatu isi 

bacaan. 

I agree, because it can broaden 

our horizons as learners. 

S7 Ya, dengan metode extensive 

reading saya mulai suka 

membaca mandiri diluar kelas 

karena selain kita mendapat 

vocab baru kita juga dapat 

berlatih membaca teks bahasa 

inggris dengan lebih cepat. 

saya merasa puas, 

karena banyak 

perubahan yang saya 

rasakan dengan adanya 

kelas extensive reading, 

misalnya dulu saya 

sangat lambat ketika 

membaca teks bahasa 

Inggris tapi setelah 

berada dikelas extensive 

reading saya sudah bisa 

menyesuaikan, 

membaca teks bahasa 

Inggris bukan lagi hal 

yang sulit bagi saya. 

Sanagt jarang saya 

membaca karena saya 

membaca biasanya saya 

melakukannya disaat saya 

tidak sibuk dan itupun saya 

membaca buku 2x dalam 

seminggu. 

Iya, karena banyak 

kosa kata baru yang 

saya temukan saat 

membaca dan bisa 

membuat saya 

berkomunikasi 

dengan mudah saat 

bersama dengan 

orang lain.. 

iya, tidak bisa dipungkiri 

kebanyakan mahasiswa 

maupun dosen ingin 

melakakun kegiatan ini secara 

offline karena itu dirasa lebih 

maksimal untuk meningkatkan 

interaksi antara mahasiswa 

dengan dosen, tapi karena 

adanya pandemi ini kita 

terpaksa harus melaksanakan 

kegiatan ini dengan online dan 

itu tidak menghalangi kita 

untuk berinteraksi, banyak 

metode yang dilakukan dosen 

yang dapat membuat kita 

berinteraksi seperti dengan 

membuat log reading. 

S8 

 

Yes, because reading helps our 

own knowledge. 

Very satisfied because 

we are learning and will 

add new vocabulary that 

we can. 

Sangat sering saya 

membaca karena jika saya 

sedanga mengerjakan tugas 

otomatis saya membaca 

buku tentang tugas yang 

Iya karena dengan 

cara membaca 

membuat saya 

mendapatkan sangat 

banyak kosa kata 

I think between students and 

students 
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saya kerjakan terutama 

buku bahasa inggris. 

baru dan itu sangat 

membatu saya untuk 

memahami isi bacaan 

yang akan saya baca. 

S9 

 

Iya, walaupun masih kadang-

kadang tapi sudah ada niat 

untuk membaca dan hal itu 

cukup menarik buat saya. 

 

 

Saya merasa lumayan 

terbantu dengan adanya 

mata kuliah extensive 

reading ini. 

Sangat jarang saya 

membaca buku karena 

biasanya saya membaca 

buku 4x dalam seminggu. 

Sangat membantu, 

karna dengan 

membaca, membuat 

kita menemukan 

kosa kata baru dan 

akan membantu kita 

untuk membuat short 

story atau tulisan kita 

menjadi lebih baik. 

Menurut saya metode 

membaca secara online saya 

sangat kurang puas karena 

saya ingin melakukan nya 

secara offline karena menurut 

saya itu lebih baik. 

S10 

 

Iya, saya membaca buku karna 

inisiatif sendiri tidak lagi harus 

disuruh atau di paksa. 

 

 

 

 

 

 

 

Merasa terbantu, saya 

sudah ada 

perkembangan dalam 

membaca dan banyak 

kosakata baru yang saya 

tau. 

 

Sangat sering saya 

membaca buku karena 

setiap harinya saya 

mengerjakan tugas dan 

otomatis saya akan 

membaca buku materi dan 

tentunya saya akan 

menggunakan metode 

extensive reading. 

 

Ya sangat 

membantu, karena 

kosa kata saya yang 

dulunya sedikit 

sekarang sudah 

lumayan banyak dan 

bisa membantu saya 

untuk meningkatkat 

kemampuan 

speaking saya 

menjadi bertambah. 

 

Terkadang iya bahkan 

terkadang tidak 
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S11 

 

Ya, metode ini membuat saya 

berinisiatif untuk membaca 

tanpa disuruh dan metode ini 

membuat saya nyaman saat 

membaca, baik membaca 

sendiri ataupun berkelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya merasa terbantu 

karna dengan adanya 

kelas ini saya agak lebih 

rajin membaca buku 

baik itu buku crita 

ataupun buku tentang 

karya ilmiah. 

Sangat sering karena 

biasanya saya membaca 

dalam sehari dengan 

menggunakan metode 

extensive reading dan 

biasanya buku yang say 

abaca novel-novel dan buku 

cerita lainnya. 

Ya, karena sering 

membaca dengan 

metode ini, kosa kata 

saya meningkat hari 

demi hari. Sehingga 

bisa membantu 

meningkatkan 

kemampuan 

speaking saya. 

Menurut saya ya, karena 

dengan metode ini banyak 

mahasiswa yang mulai 

berinteraksi dengan dosen atau 

mahasiswa dengan mahasiswa. 

Dari yang jarang berinteraksi, 

sudah mulai memperhatikan 

kenyamanan berinteraksi 

mereka dengan adanya metode 

ini. 

 

 

 

 

 

 

S12 Iya, saya biasanya membaca 

cerita yang menurut saya 

menarik sehingga saya 

semangat untuk membaca. 

Saya merasa terbantu, 

karena sebelum adanya 

metode ini saya jarang 

membaca tapi metode 

ini membantu saya 

dalam kelas reading. 

Menurut saya metode ini 

membuat saya termotivasi 

untuk sering membaca 

buku meskipun hanya 

bebera menit setiap hari. 

Ya, kosa kata saya 

yang dulunya sedikit 

sekarang sudah 

lumayan banyak. 

Menurut saya mahasiswa dan 

dosen karena kami difokuskan 

untuk berkonsultasi tugas-

tugas dengan dosen yang 

bersangkutan, dan selalu di 

ingatkan agar selalu membaca. 

S13 Setelah belajar menggunakan 

metode extensive reading, saya 

menjadi sering membaca walau 

hanya cerita pendek, hal itu 

saya lakukan untuk mengasah 

kemampuan membaca saya 

Saya merasa terbantu 

karena membiasakan 

saya untuk lebih sering 

membaca. 

Sangat sering saya 

membaca ketika menyusun 

tugas makalah atau 

membuat essay dan 

membaca journal dan 

ebook. 

Iya, selama saya 

belajar menggunakan 

metode extensive 

reading, pengetahuan 

vocabulary saya 

perlahan meningkat, 

dan saya pikir ini 

bisa membantu saya 

untuk terus 

Actually, I think it's less 

efficient because most people 

definitely don't understand that 

method. 
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berkumikasi dengan 

orang lain. 

S14 I reckon, saat ini untuk belajar 

extensive reading because 

masih disuruh, artinya karena 

ada tugas. Tapi kalau untuk 

membaca buku yang Indonesia, 

if I have free time. 

Menurut saya kelas 

extensive reading sangat 

membantu saya, 

utamanya dalam 

meningkatkan minat 

membaca saya dan 

mendapatkan banyak 

kosa kata baru. It helped 

me a lot. 

 

Mohon maaf saya jarang 

membaca. Kalaupun harus 

membaca, itupun karena 

diberi tugas oleh dosen. 

Untuk metode 

extensive reading ini 

membantu 

meningkatkan kosa 

kata saya, karena 

saya sediki demi 

sedikit apa yang saya 

ucapkan dalam 

berkomunikasi 

sehari-hari sudah 

bisa menyesuaikan 

dengan in 

englishnya. 

Untuk saat ini, karena 

modelnya virtual, jadi kita 

merasa juga berinteraksi antara 

dosen dan mahasiswa atau 

sesama mahasiswa hanya 

sebatas online saja, tetapi itu 

cukup membuat kita sama-

sama menyampaikan 

pengekspresian diri masing-

masing. 

S15 Ya, kalau dengan metode 

extensive reading secara tidak 

langsung membuat kita tertarik 

untuk membaca. 

Kelas extensive reading 

membuat saya sangat 

puas dan pastinya sangat 

terbantu dengan metode 

belajarnya yang sangat 

menarik tidak membuat 

kami merasa bosan 

denganitu. I think it 

makes me comfortable. 

 

Sering sekali saya 

membaca karena saya suka 

melakukannya dan dengan 

adanya metode ini saya jadi 

lebih bersemangat untuk 

membaca setiap hari. 

Iya, karena salah satu 

cara meningkatkan 

kosa kata saya yaitu 

dengan reading, dan 

metode extensive 

reading membuat 

saya lebih tertarik 

untuk membaca 

karena membuat saya 

lebih cepat 

memahami isi 

bacaan. 

Iya, metode membaca juga 

memperhatikan interaksi 

dengan mahasiswa dosen 

ataupun mahasiswa dengan 

mahasiswa. Walaupun online, 

kita juga tetap berdiskusi, 

setelah membaca kita juga 

membuat laporan mingguan ke 

dosen terkait hasil bacaan kita, 

dan juga berdiskusi dengan 

teman mahasiswa tentang hasil 

bacaan kita di tiap minggunya. 

S16 Sebenarnya saya tidak terlalu 

sering membaca, tapi dengan 

metode ini membuat saya 

saat ini mulai menyukai 

Merasa terbantu, karena 

extensive reading adalah 

membaca teks panjang 

dengan isi yang menarik 

Saya sangat sering 

membaca artikel dan yang 

saya baca yaitu hal-hal 

yang menarik, ditambah 

Iya, karena dengan 

adanya metode ini 

membuat saya lebih 

suka 

Saya rasa dengan metode 

membaca online 

memperlihatkan interaksi 

antara mahasiswa dan dosen 
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membaca baik itu karena 

inisiatif sendiri maupun 

karena disuruh. Tapi kalau 

karena inisiiatif, saya rasa 

masih belum terlalu sering. 

dan kosa kata yang 

mudah dipahami 

sehingga kita lebih 

tertarik dan merasa 

terbantu. 

dengan adanya metode ini 

saya jadi tambah 

bersemangat untuk sering 

membaca. 

membacasehingga 

lebih banyak 

menemukan kosa 

kata baru dan saya 

akan lebih mudah 

menulis sebuah 

cerita/karangan 

sendiri dengan 

mengguakan kosakat 

baru itu. 

serta mahasiswa dan 

mahasiswa karena kita juga 

pernah saling berdiskusi 

mengenai bacaan yang telah 

kita baca baik itu kepada dosen 

maupun ke mahasiswa. 

S17 Dengan adanya metode ini 

saya menjadi lebih termotivasi 

untuk banyak membaca karena 

metode ini membuat saya 

nyaman membaca ketika saya 

berada di dalam kelas maupun 

diluar kelas. 

Saat di kelas extensive 

raeding saya merasa 

terbantu karena saya 

rasa dengan adanya 

kelas ini saya mulai 

menyukai membaca dan 

saat ini saya juga lebih 

sering membaca. 

Dengan adanya metode 

extensive reading saya 

menjadi lebih sering 

membaca, dan terutama 

setiap hari saya juga akan 

membaca-novel, ebook 

karna saya suka sekali 

membaca. 

Iya, saya rasa dengan 

membaca kita akan 

banyak menemukan 

kosaka baru dan 

mendapatkan banyak 

pengetahuan selain 

itu saya juga bisa 

memahami isi dari 

bacaan tersebut. 

Terkadang iya bahkan 

terkadang tidak. 

S18 Iya karena mata kuliah 

extensive reading ini saya jadi 

sering membaca banyak buku 

dan novel. 

Merasa terbantu ketika 

saya bisa memahami 

dengan mudah apa yang 

di ajarkan dosen, selain 

itu ada banyak manfaat 

yang saya dapatkan 

ketika belajar extensive 

reading terutama bisa 

memahami bacaan 

dengan mudah, 

mendapatkan kosa kata 

yang banyak dan tidak 

Sering sekali saya 

membaca bahkan setiapa 

hari saya membaca tapi 

buku yang saya sering baca 

seperti buku cerita dan 

novel. 

Iya karena dengan 

cara membaca 

membuat saya 

mendapatkan sangat 

banyak kosakata baru 

dan itu sangat 

membantu saya 

untuk meningkatkan 

kemampuan 

speaking saya 

menjadi lebih baik 

lagi dari sebelumnya. 

Menurut saya metode 

membaca secara online saya 

sangat kurang puas karena 

saya ingin melakukannya 

secara ofline karena menurut 

saya lebih baik. 

. 
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harus difokuskan 

membaca satu buku jadi 

saya tidak bosan untuk 

membaca. 

 

S19 

 

Ya, saya rasa metode ini sangat 

membantu karena biasanya 

saya tidak suka membaca tapi 

dengan adanya metode 

extensive reading ini saya lebih 

sering membaca walaupun saya 

tidak di suruh. 

Iya, saya sangat 

terbantu. 

Dengan menggunakan 

metode ini saya lebih sering 

untuk membaca, terutama 

jika saya sedang 

mengerjakan tugas pasti 

saya akan menyempatkan 

untuk membaca terlebih 

dahulu. 

Iya, sangat 

membantu 

meningkatkan kosa 

kata saya. Karena 

dengan seperti itu 

saya akan lebih cepat 

memahami isi bacaan 

Iya, menurut saya sih tidak. 

Karena jika dilakukan secara 

online kadang penjelasannya 

kurang jelas bahkan interaksi 

bersama dosen dan trman-

teman mahasiswa kurang. 

S20 Iya, karena sekarang saya lebih 

banyak dan sering membaca 

sendiri dari pada harus di suruh 

oleh dosen. 

Merasa terbantu dan 

sanga puas, karena 

banyak hal yang di 

ajarkan melalui metode 

extensive reading 

bahkan kita tidak harus 

dipatok untuk membaca 

buku yang dipilihkan 

oleh dosen. 

Saya sangat sering 

membaca dengan 

menggunakan metode 

extensive reading karena 

dulu saya malas sekali 

untuk membaca, tapi 

sekarang saya sangat 

menyukai membaca karena 

motede ini membuat saya 

nyaman dan tidak 

ditentukan oleh dosen 

bacaan apa yang harus di 

baca. 

Iya, sangat 

membantu saya 

untuk meningkatkan 

kosa kata saya. 

Karena metode ini 

kan kita disuruh 

untuk membaca jadi 

otomatis kita banyak 

menemukan kosa 

kata baru yang belum 

kita yahu 

sebelumnya. 

Menurut saya bisa iya dan 

bahkan tidak, karena ini kan 

dilakukan online otomatis 

dosen tidak bisa melihat apa 

yang dilakukan mahasiswa nya 

ketika sedang memulai 

pelajaran jadi interaksinya 

terbatas antaramahasiswa dan 

dosen. Bahkan mahasiswa dan 

mahasiwa tidak berinteraksi 

dengan baik karna terkadang 

ada yang mengerjakan tugas 

kelompoknya dan ada yang 
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Keterangan : 

Q1= Apakah metode Extensive Reading membantu anda menjadi pembaca yang mandiri? Maksudnya, ketika anda membaca  

sudah bukan karena disuruh tapi karena inisiatif anda sendiri. Jelaskan 

Q2= Bagaimana perasaan anda saat dikelas Extensive Reading? Merasa terbantu, puas atau biasa saja? Jelaskan  

Q3= Menurut anda apakah metode Extensive Reading ini membuat anda termotivasiuntuk belajar, atau tidak? Jelaskan 

Q4= Apakah metode Extensive Reading ini dapat membantu meningkatkan kosa kata anda? Jelaskan 

Q5= Menurut anda, apakah anda merasa metode membaca online memperlihatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen atau   

Mahasiswa dan mahasiswa? Jelaskan 

 S1, S2, S3, S4, S5…. (Siswa1, Siswa2, Siswa3…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

melalaikan. 
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Students’ Reflection 

1. Apakah metode Extensive Reading membantu anda menjadi pembaca yang mandiri? Maksudnya, ketika anda membacasudah 

bukan karena disuruh tapi karena inisiatif anda sendiri. Jelaskan 

No Siswa Question 1 Jawaban 

Improving 

students’ 

vocabulary 

 

Meningkatkan 

kosa-kata 

siswa 

Build 

students’ 

knowledge 

 

Membangun 

pengetahun 

siswa 

Helping to 

generate 

motivation 

within 

 

Membantu 

membangkitkan 

motivasi dalam 

diri  

Building students’ 

enthusiasm/interest 

 

 

 

Membangun 

semangat/minat 

siswa 

   

1 S1 Ya, karena setelah 

metode extensive 

reading ini saya 

menjadi lebih 

tertarik untuk lebih 

sering membaca. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

2 S2 Saya mulai rajin 

membaca sedikit 

demi sedikit, lalu 

mulaibanyak 

kosakata baru yang 

saya dapat dari hasil 

membaca. 

Helping 

students in 

improving 

new 

vocabulary 
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3 S3 Ya, karena kita 

diharuskan 

membaca terlebih 

dahulu bacaan. 

Extensive reading 

membuat kita lebih 

menyukai membaca 

buku. 

   

 

 

 

    

 

 

 

4 S4 Ya, metode 

extensive reading 

membuat saya jadi 

sering 

membacameskipun 

diluar kelas. 

       

5 S5 Iya, karena saya 

mempunyai banyak 

cerita menarik yang 

saya dapatkan 

setelah belajar 

extensive reading. 

Cerita-cerita itulah 

yang menarik 

perhatian saya untuk 

dibaca. 

Ya, karena 

misalnya jika 

ada buku baru 

menarik yang 

belum pernah 

saya baca 

sebelumnya, 

saya 

berinisiatif 

sendiri 

membaca 

buku tersebut 

ketika sore 

hari sambil 

bersantai di 

rumah 
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6 S6 It helped a lot. 

Where I cantake the 

initiative to readany 

story. 

       

7 S7 Ya, dengan metode 

extensive reading 

saya mulai suka 

membaca mandiri 

diluar 

kelaskarenaselain 

kita mendapat vocab 

baru kita juga dapat 

berlatih membaca 

teks bahasa inggris 

dengan lebih cepat. 

       

8 S8 Yes, because 

reading helps our 

own knowledge. 

       

9 S9 Iya, walaupun masih 

kadang-kadang tapi 

sudah ada niat untuk 

membacadan hal itu 

cukup menarik buat 

saya. 

 

       

10 S10 Iya, saya membaca 

buku karna inisiatif 

sendiri tidak lagi 

harus disuruh atau di 

paksa. 
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11 S11 Ya, metode ini 

membuat saya 

berinisiatif untuk 

membaca tanpa 

disuruh dan metode 

ini membuat saya 

nyaman saat 

membaca, baik 

membaca sendiri 

ataupun 

berkelompok. 

       

12 S12 Iya, saya biasanya 

membaca cerita 

yang menurut saya 

menarik sehingga 

saya semangat untuk 

membaca. 

       

13 S13 Setelah belajar 

menggunakan 

metode extensive 

reading, saya 

menjadi sering 

membaca walau 

hanya cerita pendek, 

hal itu saya lakukan 

untuk mengasah 

kemampuan 

membaca saya 

       

14 S14 I reckon, saat ini 

untuk belajar 
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extensive reading 

because masih 

disuruh, artinya 

karena ada tugas. 

Tapi kalau untuk 

membaca buku yang 

Indonesia, if I have 

free time. 

15 S15 Ya, kalau dengan 

metode extensive 

reading secara tidak 

langsung membuat 

kita tertarik untuk 

membaca. 

       

16 S16 Sebenarnya saya 

tidak terlalu sering 

membaca, tapi 

dengan metode ini 

membuat saya saat 

ini mulai menyukai 

membaca baik itu 

karena inisiatif 

sendiri maupun 

karena disuruh. Tapi 

kalau karena 

inisiiatif, saya rasa 

masih belum terlalu 

sering. 

       

17 S17 Dengan adanya 

metode ini saya 

menjadi lebih 
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termotivasi untuk 

banyak membaca 

karena metode ini 

membuat saya 

nyaman membaca 

ketika saya berada di 

dalam kelas maupun 

diluar kelas. 

18 S18 Iya karena mata 

kuliah extensive 

reading ini saya jadi 

sering membaca 

banyak buku dan 

novel. 

       

19 S19 Ya, saya rasa 

metode ini sangat 

membantu karena 

biasanya saya tidak 

suka membaca tapi 

dengan adanya 

metode extensive 

reading ini saya 

lebih sering 

membaca walaupun 

saya tidak di suruh. 

       

20 S20 Iya, karena sekarang 

saya lebih banyak 

dan sering membaca 

sendiri dari pada 

harus di suruh oleh 

dosen. 
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2. Bagaimana perasaan anda saat dikelas Extensive Reading? Merasa terbantu, puas atau biasa saja? Jelaskan 

No Siswa Question 2 Jawaban 

Help improve 

vocabulary 

skills 

 

Membantu 

meningkatkan 

skill kosa-

kata. 

Help 

understand 

the content of 

the reading 

 

Membantu 

memahami 

isi bacaan 

 

Exciting 

atmosphere 

 

 

Sangat puas 

    

1 S1 Ya saya merasa 

terbantu dan puas, 

meskipun metode 

pembelajaran 

melalui whatshapp 

tapi saya berusaha 

mengerti apa yang 

dijelaskan oleh 

dosen. 

       

2 S2 Merasa terbantu, 

karena saya bisa 

lebih mudah lagi 

memahami apa yang 

diceritakan dari 

cerita tersebut. 

       

3 S3 

 

Sangat terbantu, 

karenadengan 
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membaca kita 

mendapatkan banyak 

ilmu dan vocabulary. 

4 S4 Saya merasa senang 

saat belajar di kelas 

extensive reading, 

karena dosen yang 

mengajar dikelas 

extensive reading 

sangatlah baik. 

Selain itu, banyak 

kosa kata baru yang 

saya dapatkan. 

       

5 S5 Saya selalu merasa 

terbantu setiap 

selesai mengikuti 

kelas extensive 

reading. Selain bisa 

menambah 

perbendaharaan 

kata-kata saya, saya 

juga belajar untuk 

memahami suatu 

bacaan dengan cepat 

dan mudah, dengan 

metode memprediksi 

suatu bacaan. 

       

6 S6 I helped me a lot. 

Because it's more 

clear and 

understanding of the 

       



 

86 
 

subject. 

7 S7 saya merasa puas, 

karena banyak 

perubahan yang saya 

rasakan dengan 

adanya kelas 

extensive reading, 

misalnya dulu saya 

sangat lambat ketika 

membaca teks 

bahasa Inggris tapi 

setelah berada 

dikelas extensive 

reading saya sudah 

bisa menyesuaikan, 

membaca teks 

bahasa Inggris bukan 

lagi hal yang sulit 

bagi saya. 

       

 S8 Very satisfied 

because we are 

learning and will add 

new vocabulary that 

we can. 

       

 S9 Saya merasa 

lumayan terbantu 

dengan adanya mata 

kuliah extensive 

reading ini. 

       

 S10 Merasa terbantu, 

karenasaya sudah 
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ada perkembangan 

dalam membaca dan 

banyak kosakata 

baru yang saya tau. 

 

 S11 Saya merasa terbantu 

karna dengan adanya 

kelas ini saya agak 

lebih rajin membaca 

buku baik itu buku 

crita ataupun buku 

tentang karya ilmiah. 

 

       

 S12 Saya merasa 

terbantu, karena 

sebelum adanya 

metode ini saya 

jarang membaca tapi 

metode ini 

membantu saya 

dalam kelas reading. 

       

 S13 Saya merasa terbantu 

karena membiasakan 

saya untuk lebih 

sering membaca. 

       

 S14 Menurut saya kelas 

extensive reading 

sangat membantu 

saya, utamanya 

dalam meningkatkan 

minat membaca 
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sayadan 

mendapatkan banyak 

kosa kata baru. It 

helped me a lot. 

 S15 Kelas extensive 

reading membuat 

saya sangat puas dan 

pastinya sangat 

terbantu dengan 

metode belajarnya 

yang sangat menarik 

tidak membuat kami 

merasa bosan 

denganitu. I think it 

makes me 

comfortable. 

       

 S16 Merasa terbantu, 

karena extensive 

reading adalah 

membaca teks 

panjang dengan isi 

yang menarik dan 

kosa kata yang 

mudah dipahami 

sehingga kita lebih 

tertarik dan merasa 

terbantu. 

       

 S17 Saat di kelas 

extensive raeding 

saya merasa terbantu 

karena saya rasa 
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dengan adanya kelas 

ini saya mulai 

menyukai membaca 

dan saat ini saya juga 

lebih sering 

membaca. 

 S18 Merasa terbantu 

ketika saya bisa 

memahami dengan 

mudah apa yang di 

ajarkan dosen, selain 

itu ada banyak 

manfaat yang saya 

dapatkan ketika 

belajar extensive 

reading terutama 

bisa memahami 

bacaan dengan 

mudah, mendapatkan 

kosa kata yang 

banyak dan tidak 

harus difokuskan 

membaca satu buku 

jadi saya tidak bosan 

untuk membaca. 

       

 S19 Iya, saya sangat 

terbantu. 

       

20 S20 Merasa terbantu dan 

sanga puas, karena 

banyak hal yang di 

ajarkan melalui 
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metode extensive 

reading bahkan kita 

tidak harus dipatok 

untuk membaca 

buku yang dipilihkan 

oleh dosen. 

 

 

3. Seberapa sering kah anda membaca setiap harinya dengan menggunakan metode extensive reading dan buku apa saja yang anda 

baca? Jelaskan  

No Siswa Question 3 Jawaban 

Read very 

often 

 

Sangat 

sering 

membaca 

 

Rarely 

read books 

 

 

Jarang 

membaca 

buku 

 

 

Reading 

book and 

novels 

 

 

Membaca 

buku dan 

novel 

    

1 S1 Sangat sering saya 

membaca karena 

pada saat saya 

belajar, saya juga 

pasti membaca buku. 

 

 

       

2 S2 Saya sangat sering 

membaca, karena 

biasanya saya 
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membaca buku novel 

dan buku-buku 

tentang bahasa 

inggris. Jadi sangat 

sering saya membaca 

buku. 

3 S3 Saya biasanya 

membaca buku 2x 

dalam seminggu 

karena saya 

melakukannya di 

waktu luang saja. 

       

4 S4 Saya sering membaca 

buku setiap hari 

dengan 

menggunakan 

metode extensive 

reading, pada saat 

saya sedang mencari 

materi tugas dan 

setelah mengerjakan 

tugas saya membaca 

novel-novel yang 

saya sukai. 

       

5 S5 Saya tidak terlalu 

sering untuk 

membaca, terkadang 

seminggu kurang 

lebih 3x dalam 

seminggu. 

       

 S6 Dengan metode        
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extensive reading 

saya jadi sangat 

sering membaca 

karena saya 

menyukai membaca 

terutama untuk 

membaca nove-

novel. 

 S7 Sanagt jarang saya 

membaca karena 

saya membaca 

biasanya saya 

melakukannya disaat 

saya tidak sibuk dan 

itupun saya membaca 

buku 2x dalam 

seminggu. 

       

 S8 Sangat sering saya 

membaca karena jika 

saya sedanga 

mengerjakan tugas 

otomatis saya 

membaca buku 

tentang tugas yang 

saya kerjakan 

terutama buku bahasa 

inggris. 

       

 S9 Sangat jarang saya 

membaca buku 

karena biasanya saya 

membaca buku 4x 
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dalam seminggu 

 S10 Sangat sering saya 

membaca buku 

karena setiap harinya 

saya mengerjakan 

tugas dan otomatis 

saya akan membaca 

buku materi dan 

tentunya saya akan 

menggunakan 

metode extensive 

reading. 

 

 

       

 S11 Sangat sering karena 

biasanya saya 

membaca dalam 

sehari dengan 

menggunakan 

metode extensive 

reading dan biasanya 

buku yang saya baca 

novel-novel dan buku 

cerita lainnya. 

       

 S12 Sangat sering saya 

membaca karena 

biasanya saya 

membaca dalam 

sehari dengan 

menggunakan 

metode extensive 
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reading dan biasanya 

buku yang saya baca 

yaitu novel-novel dan 

buku cerita lainnya. 

 S13 Sangat sering saya 

membaca karena 

ketika menyusun 

tugas makalah atau 

membuat essay dan 

membaca journal dan 

ebook. 

       

 S14 Mohon maaf saya 

jarang membaca. 

Kalaupun harus 

membaca, itupun 

karena diberi tugas 

oleh dosen. 

       

 S15 Sering sekali saya 

membaca karena 

saya suka 

melakukannya dan 

dengan adanya 

metode ini saya jadi 

lebih bersemangat 

untuk membaca 

setiap hari. 

       

 S16 Saya sangat sering 

membaca artikel dan 

yang saya baca yaitu 

hal-hal yang 

menarik, ditambah 
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dengan adanya 

metode ini saya jadi 

tambah bersemangat 

untuk sering 

membaca. 

 S17 Dengan adanya 

metode extensive 

reading saya menjadi 

lebih sering 

membaca, dan 

terutama setiap hari 

saya juga akan 

membaca-novel, 

ebook karna saya 

suka sekali 

membaca. 

       

 S18 Sering sekali saya 

membaca bahkan 

setiapa hari saya 

membaca tapi buku 

yang saya sering 

baca seperti buku 

cerita dan novel. 

       

 S19 Dengan 

menggunakan 

metode ini saya lebih 

sering untuk 

membaca, terutama 

jika saya sedang 

mengerjakan tugas 

pasti saya akan 
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menyempatkan untuk 

membaca terlebih 

dahulu. 

 S20 Saya sangat sering 

membaca dengan 

menggunakan 

metode extensive 

reading karena dulu 

saya malas sekali 

untuk membaca, tapi 

sekarang saya sangat 

menyukai membaca 

karena motede ini 

membuat saya 

nyaman dan tidak 

ditentukan oleh 

dosen bacaan apa 

yang harus di baca. 
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4. Apakah metode Extensive Reading ini dapat membantu meningkatkan kosa kata anda? Jelaskan 

No Siswa Question 4 Jawaban  

understandi

ng text 

easily 

 

Lebih cepat 
memahami 
isi bacaan 

Easy in 

writing 

 

Lebih 
mudah 
menlis 
dengan 
menggun
akn 
kosakata 

More 

improve in 

daily 

communicati

on 

Kemampuan 
speaking 
bertambah 

    

1 S1 Tentu, jika tekun 

untuk selalu 

belajar. 

       

2 S2 Ya, setiap hasil 

membaca cerita 

baru saya pasti 

mendapatkan 

kosa kata baru itu 

akan saya pakai 

untuk membuat 

short story. 

       

3 S3 Ya, pada dasarnya 

membaca adalah 

menambah 

wawasan kosa 

kata dan membuat 

kita mengerti isi 

dari bacaan. 
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4 S4 Ya, karena 

dengan membaca 

akan membuat 

saya bisa 

berbicara bahasa 

inggris dengan 

menggunakan 

kosa kata baru. 

       

5 S5 Tentu saja, sayaa 

sangat tertarik 

dengan kata-kata 

baru. Karena, 

dengan kata itu 

saya bisa pakai 

untuk membuat 

sebuah 

tulisan/karangan. 

Selain itu, kosa 

kata baru 

membantu saya 

menemukan ide 

baru. 

     

 

  

 S6 Iya, karenadengan 

menemukan 

banyak kosa kata 

baru saya akan 

lebi mudah 

memahami suatu 

isi bacaan. 

       

 S7 Iya, karena 

banyak kosa kata 
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baru yang saya 

temukan saat 

membaca dan bisa 

membuat saya 

berkomunikasi 

dengan mudah 

saat bersama 

teman atau dosen. 

 S8 Iya karena dengan 

cara membaca 

membuat saya 

mendapatkan 

sangat banyak 

kosa kata baru 

dan itu sangat 

membatu saya 

untuk memahami 

isi bacaan yang 

akan saya baca. 

       

 S9 Sangat 

membantu, karna 

dengan membaca, 

membuat kita 

menemukan kosa 

kata baru dan 

akan membantu 

kita untuk 

membuat short 

story atau tulisan 

kita menjadi lebih 

baik. 
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 S10 Ya sangat 

membantu, karena 

kosa kata saya 

yang dulunya 

sedikit sekarang 

sudah lumayan 

banyak dan bisa 

membantu saya 

untuk 

meningkatkat 

kemampuan 

speaking saya 

menjadi 

bertambah. 

 

       

 S11 Ya, karena sering 

membaca dengan 

metode ini, kosa 

kata saya 

meningkat hari 

demi hari. 

Sehingga bisa 

membantu 

meningkatkan 

kemampuan 

speaking saya. 

       

 S12 Ya tentu, saya 

mencatat setiap 

kata baru yang 

saya temukan. 
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 S13 Iya, selama saya 

belajar 

menggunakan 

metode extensive 

reading, 

pengetahuan 

vocabulary saya 

perlahan 

meningkat, dan 

saya pikir ini bisa 

membantu saya 

untuk terus 

berkumikasi 

dengan orang 

lain. 

       

 S14 Untuk metode 

extensive reading 

ini membantu 

meningkatkan 

kosa kata saya, 

karena saya sediki 

demi sedikit apa 

yang saya 

ucapkan dalam 

berkomunikasi 

sehari-hari sudah 

bisa 

menyesuaikan 

dengan in 

englishnya. 

       

 S15 Iya, karena salah        
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satu cara 

meningkatkan 

kosa kata saya 

yaitu dengan 

reading, dan 

metode extensive 

reading membuat 

saya lebih tertarik 

untuk membaca 

karena membuat 

saya lebih cepat 

memahami isi 

bacaan. 

 S16 Iya, karena 

dengan adanya 

metode ini 

membuat saya 

lebih suka 

membaca 

sehingga lebih 

banyak 

menemukan kosa 

kata baru dan 

saya akan lebih 

mudah menulis 

sebuah 

cerita/karangan 

sendiri dengan 

mengguakan 

kosakat baru itu. 

       

 S17 Iya, saya rasa        
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dengan membaca 

kita akan banyak 

menemukan 

kosaka baru dan 

mendapatkan 

banyak 

pengetahuan 

selain itu saya 

juga bisa 

memahami isi 

dari bacaan 

tersebut. 

 S18 Iya karena dengan 

cara membaca 

membuat saya 

mendapatkan 

sangat banyak 

kosakata baru dan 

itu sangat 

membantu saya 

untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

speaking saya 

menjadi lebih 

baik lagi dari 

sebelumnya. 

 

       

 S19 Iya, sangat 

membantu 

meningkatkan 

       



 

104 
 

kosa kata saya. 

Karena dengan 

seperti itu saya 

akan lebih cepat 

memahami isi 

bacaan. 

 S20 Iya, sangat 

membantu saya 

untuk 

meningkatkan 

kosa kata saya. 

Karena akan lebih 

mudah untuk 

membuat saya 

memahami isi 

bacaan selain itu 

akan membuat 

saya lebih mudah 

untuk berbicara 

bahasa inggris. 
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5. Menurut anda, apakah anda merasa metode membaca online memperlihatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen 

atau mahasiswa dan mahasiswa? Jelaskan 

N

o 

Siswa Question 5 Jawaban 

Show  good 

interaction 

       

1 S1 Menurut saya 

dua-duanya, 

karena dengan 

metode ini 

mahasiswa 

antara dosen 

ataupun 

mahasiswa dan 

mahasiswa 

bisa saling 

sharing 

pengalaman 

membaca. 

Meskipun 

melalui online 

karena jaman 

sekarang 

teknologi 

sudah canggih 

kita bisa saling 

berinteraksi 

melalui 

whatshapp, 

gmail, 
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facebook, 

zoom, dan 

msih banyak 

lagi aplikasi 

yang dapat 

membantu kita 

untuk saling 

berinteraksi 

dengan orang 

lain. 

2 S2 Tidak, karena 

saya masih 

merasa kurang 

metode 

membaca 

secara online. 

        

3 S3 Mahasiswa 

dan 

mahasiswa. 

Karena kita 

membaca 

secara mandiri. 

       

4 S4 Menurut saya 

metode 

membaca 

online tidak 

hanya 

menunjukan 

interaksi 

antara 

mahasiswa dan 
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dosen saja 

tetapi juga 

membentuk 

interaksi 

antara sesama 

mahasiswa, 

karena kami 

juga 

melaksanakan 

metode 

berkelompok 

anatar 

mahasiswa. 

5 S5 Tidak terlalu, 

karena 

membaca 

online tidak 

begitu 

membantu 

mahasiswa 

dalam 

berinteraksi 

dengan 

mahasiswa 

lainnya. 

Metode 

membaca 

online 

mengajarkan 

mahasiswa 

untuk belajar 
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mandiri. 

6 S6 I agree, 

because it can 

broaden our 

horizons as 

learners. 

       

 S7 iya, tidak bisa 

dipungkiri 

kebanyakan 

mahasiswa 

maupun dosen 

ingin 

melakakun 

kegiatan ini 

secara offline 

karena itu 

dirasa lebih 

maksimal 

untuk 

meningkatkan 

interaksi 

antara 

mahasiswa 

dengan dosen, 

tapi karena 

adanya 

pandemi ini 

kita terpaksa 

harus 

melaksanakan 

kegiatan ini 
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dengan online 

dan itu tidak 

menghalangi 

kita untuk 

berinteraksi, 

banyak metode 

yang 

dilakukan 

dosen yang 

dapat 

membuat kita 

berinteraksi 

seperti dengan 

membuat log 

reading. 

 S8 I think 

between 

students and 

students. 

       

 S9 Menurut saya 

metode 

membaca 

secara online 

saya sangat 

kurang puas 

karena saya 

ingin 

melakukan nya 

secara offline 

karena 

menurut saya 
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itu lebih baik. 

 S10 Tidak terlalu, 

karena kadang 

kita tidak 

dapat bertukar 

pikiran dengan 

maksimal 

antara sesama 

mahasiswa 

ataupun pada 

dosen. 

 

       

 S11 Menurut saya 

ya, karena 

dengan metode 

ini banyak 

mahasiswa 

yang mulai 

berinteraksi 

dengan dosen 

atau 

mahasiswa 

dengan 

mahasiswa. 

Dari yang 

jarang 

berinteraksi, 

sudah mulai 

memperhatika

n kenyamanan 

berinteraksi 
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mereka dengan 

adanya metode 

ini. 

 S12 Menurut saya 

mahasiswa dan 

dosen karena 

kami 

difokuskan 

untuk 

berkonsultasi 

tugas-tugas 

dengan dosen 

yang 

bersangkutan, 

dan selalu di 

ingatkan agar 

selalu 

membaca. 

       

 S13 Actually, I 

think it's less 

efficient 

because most 

people 

definitely don't 

understand 

that method. 

       

 S14 Untuk saat ini, 

karena 

modelnya 

virtual, jadi 

kita merasa 
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juga 

berinteraksi 

antara dosen 

dan mahasiswa 

atau sesama 

mahasiswa 

hanya sebatas 

online saja, 

tetapi itu 

cukup 

membuat kita 

sama-sama 

menyampaikan 

pengekspresia

n diri masing-

masing. 

 S15 Iya, metode 

membaca juga 

memperhatika

n interaksi 

dengan 

mahasiswa 

dosen ataupun 

mahasiswa 

dengan 

mahasiswa. 

Walaupun 

online, kita 

juga tetap 

berdiskusi, 

setelah 
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membaca kita 

juga membuat 

laporan 

mingguan ke 

dosen terkait 

hasil bacaan 

kita, dan juga 

berdiskusi 

dengan teman 

mahasiswa 

tentang hasil 

bacaan kita di 

tiap 

minggunya. 

 S16 Saya rasa 

dengan metode 

membaca 

online 

memperlihatka

n interaksi 

antara 

mahasiswa dan 

dosen serta 

mahasiswa dan 

mahasiswa 

karena kita 

juga pernah 

saling 

berdiskusi 

mengenai 

bacaan yang 
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telah kita baca 

baik itu kepada 

dosen maupun 

ke mahasiswa. 

 S17 Terkadang iya 

bahkan 

terkadang 

tidak. 

       

 S18 Menurut saya 

metode 

membaca 

secara online 

saya sangat 

kurang puas 

karena saya 

ingin 

melakukannya 

secara ofline 

karena 

menurut saya 

lebih baik. 

 

       

 S19 Iya, menurut 

saya sih tidak. 

Karena jika 

dilakukan 

secara online 

kadang 

penjelasannya 

kurang jelas 

bahkan 
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interaksi 

bersama dosen 

dan trman-

teman 

mahasiswa 

kurang. 

 S20 Menurut saya 

bisa iya dan 

bahkan tidak, 

karena ini kan 

dilakukan 

online 

otomatis dosen 

tidak bisa 

melihat apa 

yang 

dilakukan 

mahasiswa nya 

ketika sedang 

memulai 

pelajaran jadi 

interaksinya 

terbatas 

antaramahasis

wa dan dosen. 

Bahkan 

mahasiswa dan 

mahasiwa 

tidak 

berinteraksi 

dengan baik 
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karna 

terkadang ada 

yang 

mengerjakan 

tugas 

kelompoknya 

dan ada yang 

melalaikan. 
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