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Apendix 1: Blueprint of Reflective Questions 

 

No Questions for reflection 

Q1 Menurut anda, apakah dengan menggunakan aplikasi Memrise dapat menambah kosa kata bahasa Inggris anda? Jelaskan alasannya! 

Q2 Apakah anda menikmati atau merasa senang menggunakan aplikasi Memrise dalam belajar kosa kata bahasa Inggris? 

Q3 Apakah anda belajar keterampilan lain selain kosa kata misalnya keterampilan mendengarkan, berbicara, menulis ataupun berbicara dalam belajar bahasa 

Inggris menggunakan aplikasi Memrise? Jelaskan! 

Q4 Apa kelebihan dan kekurangan yang anda dapatkan dalam belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi Memrise? 

Q5 Menurut anda, situasi apa atau waktu-waktu kapan saja ( pada malam hari atau siang hari) yang memungkinkan anda nyaman belajar kosa kata menggunakan 

aplikasi Memrise dan berapa jam sehari? 

 

Apendix 2: Blueprint of Students’ Reflections 

1. Menurut anda, apakah dengan menggunakan aplikasi Memrise dapat menambah kosakata bahasa Inggris anda? Mohon jelaskan! 

 

Name Raw Data Coding  Category : Stage 

1 

Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  

P1 Iya, karena lebih mudah untuk 

dimengerti dan ada pengecekan 

ulang dalam kosa kata. 

Iya, karena lebih mudah untuk 

dimengerti dan terdapat pengecekan 

ulang dalam kosa kata. 

Advantage  

 

Reason :  

Preferred to 

learning 

vocabulary by 

reviewing 

learning system. 

 

Advantage  

Reviewing 

learning system 

Advantage  

P1 Acknowledgement, 

Aplikasi Memrise ini mempunyai kelebihan yang dapat 

menambah kosa kata bahasa Inggris partisipan karena diterapkan 

pengecekan ulang kosa kata. 

Satisfactions  

P2 Iya menambah kosa kata baru saya, 

karena dalam memrise kita diajarkan 

kosa kata baru dan penyusunan 

kalimat yang baik dan benar. 

Iya menambah kosa kata baru saya, 

karena dalam memrise kita diajarkan 

kosa kata baru dan penyusunan kalimat 

yang baik dan benar. 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

constructing 

sentence 

Increasing 

Constructing 

sentence 

Increasing 

P2, acknowledgement, aplikasi Memrise ini dapat menambah kosa 

kata bahasa Inggris partisipan, karena adanya latihan penyusunan 

kalimat. 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

P3 Menurut saya dengan menggunakan 

memrise sangat membantu dalam 

menambah kosa kata saya yang 

sangat sedikit dan itu saya lakukan 

dengan menghafal kosa kata yang 

saya pelajari di aplikasi tersbeut. 

Menurut saya dengan menggunakan 

memrise sangat membantu dalam 

menambah kosa kata saya yang sangat 

sedikit dan itu saya lakukan dengan 

menghafal kosa kata yang saya pelajari 

di aplikasi tersbeut. 

Increasing  

 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing  

Memorizing 

Increasing  

P3, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat membantu 

dalam menambah kosa kata partisipan karena banyak kosa kata 

yang tersedia di aplikasi Memrise yang mudah dihafalkan. 

Perceived 

usefulness 

P4 Iya, karena banyak kosa kata yang di 

ajarkan yang dapat kita pahamami 

dan hafalkan untuk percakapan 

bahasa Inggris nanti dengan teman 

saya. 

Iya, karena banyak kosa kata yang di 

ajarkan yang dapat kita pahamami dan 

hafalkan untuk percakapan bahasa 

Inggris nanti dengan teman saya. 

Increasing  

 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing  

Memorizing 

Increasing  

P4, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat membantu 

dalam menambah kosa kata partisipan karena tersedia kosa kata 

yang mudah untuk dihafalkan. 

Perceived 

usefulness 

P5 Yah, dengan menggunakan aplikasi 

memrise dapat menambah kosa 

kata,karna mimrise mengajarkan 

untuk menghafal kosa kata jika 

masih dilupa maka akan di ulang 

lagi pertanyaan yg sama dgn itu kita 

dapat menghafal dengan baik. 

Yah, dgn menggunakan aplikasi 

memrise dapat menambah kosa 

kata,karna mimrise mengajarkan untuk 

menghafal kosa kata jika masih dilupa 

maka akan di ulang lagi pertanyaan yg 

sama dgn itu kita dapat menghafal 

dengan baik. 

Increasing 

 

Reason : 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing  

Memorizing 

Increasing  

 

P5, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat membantu 

dalam menambah kosa kata partisipan karena tersedia kosa kata 

yang mudah untuk dihafalkan 

Perceived 

usefulness 

P6 Menurut saya aplikasi memrise 

cukup bagus bisa dan mudah 

menghafal kosa kata. 

Menurut saya aplikasi memrise cukup 

bagus bisa dan mudah menghafal kosa 

kata 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing 

Memorizing  

Increasing 

P6, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat membantu 

dalam menambah kosa kata partisipan karena tersedia kosa kata 

yang mudah untuk dihafalkan 

Perceived 

usefulness 

P7 Ya, selain muda aplikasi tersebut 

juga tidak berbayar, jadi 

memudahkan untuk belajar kosa 

kata bahasa Inggris. 

Ya, selain muda aplikasi tersebut juga 

tidak berbayar, jadi memudahkan untuk 

belajar kosa kata bahasa Inggris. 

Advantage  

Reason : 

Preferred to free 

accessing 

Advantage 

 

Free accessing 

Advantage  

P7, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat membantu 

dalam menambah kosa kata partisipan karena bisa diakses kapan 

saja secara gratis dan tidak berbayar. 

Satisfactions  

P8 Iya benar, dengan adanya aplikasi 

memrise bisa menambah kosakata 

saya karena di dalamnya diajarkan 

penyebutan kosa kata dalam bahasa 

Inggris yang sangat jelas. 

Iya benar, dengan adanya aplikasi 

memrise bisa menambah kosakata saya 

karena di dalamnya penyebutan kosa 

kata dalam bahasa Inggris sangat jelas. 

Pronunciation 

 

Reason : 

Preferred to 

imitating  

Pronunciation  

 

Imitating  

Pronunciation   

 

P8 acknowledgement bahwa partisipan belajar pronunciation skill 

dalam aplikasi memrise ini karena terdapat contoh dan latihan 

pengucapan. 

Language skill  

P9 Iya sangat menambah. Di aplikasi 

memrise biasanya saya belajar 

menulis kosa kata sekalian untuk 

Iya sangat menambah. Di aplikasi 

memrise biasanya saya belajar menulis 

kosa kata sekalian untuk saya hapal 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

Increasing 

Memorizing  

Increasing 

P9, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut menyediakan banyak 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

saya hapal hapal. hapal. memorizing  kosa kata yang bisa dicatat dan dihafal. 

P10 Ya, karena penggunaan aplikasi 

memrise dapat menambah wawasan 

kita terutama mengembangkan 

keterampilan kita dalam menulis 

kosa kata bahasa inggris setiap yang 

kita dapat di aplikasi tersebut. 

Ya, karena penggunaan aplikasi 

memrise dapat menambah wawasan kita 

terutama mengembangkan keterampilan 

kita dalam menulis kosa kata bahasa 

inggris setiap yang kita dapat di 

aplikasi tersebut. 

Writing 

Reason : 

Preferred to 

writing 

Writing  

Writing  

Writing  

P10, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat melatih 

keterampilan menulis partisipan karena aplikasi tersebut 

menyediakan banyak kosa kata yang bisa ditulis dan dibuatkan 

kalimat. 

Perceived 

usefulness 

P11 Ya. Saya memahami kosa kata 

dengan cara menghafal. 

Ya. Saya memahami kosa kata dengan 

cara menghafal. 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing 

Memorizing  

Increasing 

P11, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut menyediakan banyak 

kosa kata yang bisa dihafalkan dengan mudah. 

Perceived 

usefulnes 

P12 lya, di aplikasi memrise kita dapat 

menambah kosakata baru dan mudah 

untuk dipahami dan metode 

pengajaran yang berulang ulang 

sehingga dapat membantu kita 

dalam mengingat kosakata yang 

penting dengan mudah.  

lya, di aplikasi memrise kita dapat 

menambah kosakata baru dan mudah 

untuk dipahami dan metode pengajaran 

yang berulang ulang sehingga dapat 

membantu kita dalam mengingat 

kosakata yang penting dengan mudah.  

 

Advantage  

 

Reason : 

Preferred to 

reviewing system 

learning 

Advantage  

Reviewing 

system learning 

Advantage  

P12, Acknowledgement, aplikasi memrise ini mempunyai 

kelebihan yakni menerapkan pengajaran yang berulang-ulang 

sehingga partisipan bisa mudah meningat kata yang mereka 

pelajari. 

Satisfaction   

P13 Iya, karena banyak sekali kosa kota 

di dalam aplikasi memrise, saya 

selalu menulis setiap kosa kata baru 

yang saya dapatkan dari belajar 

bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi tersbeut. 

Iya, karena banyak sekali kosa kota di 

dalam aplikasi Memrise yang dapat 

saya tulis setiap kosa kata baru yang 

saya dapatkan dari belajar bahasa 

Inggris menggunakan aplikasi tersebut. 

Increasing 

 

Reason : 

Preferred to 

learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words  

Increasing 

P13, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut menyediakan banyak 

kosa kata baru yang bisa ditulis. 

Perceived 

usefulness 

P14 Iya, menurut saya karena selain kita 

mendapat kosa kata baru kita juga 

bisa mengulang kembali kosa kata 

yang pernah kita hafalkan di aplikasi 

tersebut. 

Iya, menurut saya karena selain kita 

mendapat kosa kata baru, kita juga bisa 

mengulang kembali kosa kata yang 

pernah kita hafalkan di aplikasi 

tersebut. 

Increasing  

 

Reason : 

Preferred to 

reviewing 

learning system 

Increasing 

Reviewing 

learning system 

Increasing 

 

P14, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut menerapkan 

reviewing learning system. 

Perceived 

usefulness 

P15 Ya, karena pada saat menggunakan 

aplikasi memrise, membuat saya 

mengetahui beberapa kosa kata dari 

yang sebelum nya saya tidak tahu 

Ya, karena pada saat menggunakan 

aplikasi memrise, membuat saya 

mengetahui beberapa kosa kata dari 

yang sebelum nya saya tidak tahu 

Increasing 

 

Reason : 

Preferred to 

Increasing 

Learning low 

frequency  words 

Increasing 

P15, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak tersedia kosa 

kata baru yang bisa dipelajari. 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

bahkan tidak pernah dengar sekali 

pun. 

bahkan tidak pernah dengar sekalipun. learning low 

frequency words   

P16 Iya, karna di aplikasi memrise 

banyak kosa kata yang diajarakan 

yang sebelumnya kita kurang paham 

menjadi paham. 

Iya, karna di aplikasi memrise banyak 

kosa kata yang diajarakan yang 

sebelumnya kita kurang paham menjadi 

paham. 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

learning new 

vocabulary 

Increasing 

Learning new 

vocabulary 

Increasing 

P16, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak tersedia kosa 

kata baru yang bisa dipelajari. 

Perceived 

usefulness 

P17 Menurut saya dengan mengunakan 

aplikasi memrise dapat menambah 

kosa-kata bahasa inggris saya.  

Menurut saya dengan mengunakan 

aplikasi memrise dapat menambah 

kosa-kata bahasa inggris saya.  

Increasing  

 

Reason : 

Preferred to 

learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words 

Increasing 

 

P17, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak tersedia kosa 

kata baru yang bisa dipelajari. 

Perceived 

usefulness 

P18 Ya, saya lebih ke menghapal kosa-

katanya, tetapi jika ada kata yang 

sama penyampaiannya maka saya 

akan menulisnya agar saya mengerti 

maksud dari kata itu. 

Ya, saya lebih ke menghapal kosa-

katanya, tetapi jika ada kata yang sama 

penyampaiannya maka saya akan 

menulisnya agar saya mengerti maksud 

dari kata itu. 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

memorizing  

Increasing 

Memorizing  

Increasing 

P18, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak tersedia kosa 

kata baru yang bisa ditulis dan langsung dihapalkan. 

Perceived 

usefulness 

P19 Alhamdulillah dengan adanya 

aplikasi memrise saya bisa sedikit 

demi sedikit menambah kosa kata 

bahasa inggris dengan cara 

menghafal sedikit sedikit. 

Alhamdulillah dengan adanya aplikasi 

memrise saya bisa sedikit demi sedikit 

menambah kosa kata bahasa inggris 

dengan cara menghafal sedikit sedikit. 

Increasing 

Reason : 

Preferred to 

memorizing 

Increasing 

Memorizing 

 

Increasing 

P19, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak tersedia kosa 

kata yang bisa dihapalkan. 

Perceived 

usefulness 

P20 Aplikasi memrise sangat membantu 

untuk mengetahui kosa kata baru 

yang sering di gunakan. 

Aplikasi memrise sangat membantu 

untuk mengetahui kosa kata yang sering 

di gunakan. 

Increasing 

Reason :  

Preferred to 

learning high 

frequency word. 

Increasing 

Learning high 

frequency word. 

Increasing 

P20, Acknowledgement, aplikasi memrise ini dapat menambah 

kosa kata partisipan karena aplikasi tersebut banyak menyediakan 

kosa kata yang sering digunakan 

Perceived 

usefulness 

 

2. Apakah anda menikmati atau merasa senang menggunakan aplikasi Memrise dalam belajar kosa-kata bahasa Inggris? 

 

Name Raw Data Coding  Category : Stage 1 Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  



 

 
 

P1 Saya jenuh karena setiap lessonnya terlalu 

lama yang akhirnya membuat bosan belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi Memrise tersebut 

Saya jenuh karena setiap lessonnya terlalu 

lama yang akhirnya membuat bosan belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi Memrise tersebut. 

Unhappy  

 

Reason : 

Preferred to penyajian 

lesson 

Unhappy 

 

Penyajian lesson 

Unhappy  

 

P1 acknowledgement, partisipan tidak merasa 

senang menggunakan aplikasi ini dalam belajar 

kosa kata bahasa Inggris kareba penyajian 

lessonnya yang terlalu lama. 

Fun or 

entertainmen

t 

P2 Iya, karena saya dapat bermain sambil 

belajar kosa kata bahasa Inggris 

menggunakan aplikasi Memrise app. 

Iya, karena saya dapat bermain sambil belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi Memrise app. 

Happy  

 

Reason : 

Preferred to 

gamification  

Happy 

 

Gamification  

Happy  

 

P2, acknowledgement, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi ini menerapkan metode 

bermain sambil belajar. 

Fun or 

entertainmen

t 

P3 Saya sangat menikmati aplikasi memrise ini 

karena bukan hanya menambah kosa kata 

namun aplikasi ini juga memberikan target 

perhari dan memberikan poin dari hasil yang 

kita kerjakan. 

Saya sangat menikmati aplikasi memrise ini 

karena bukan hanya menambah kosa kata 

namun aplikasi ini juga memberikan target 

perhari dan memberikan poin dari hasil yang 

kita kerjakan. 

Happy  

Reason : 

Preferred to daily 

targets and scores 

Happy 

Daily target and 

scores 

Happy  

P3, acknowledgement, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi ini, karena menyediakan 

target kosa kata per hari dan skor. 

Fun or 

enteratinmen

t 

P4 Iya saya menikmatinya, karena memrise ini 

seperti game namun mengajarkan kita 

berbagai kosa kata dan cara kita berbahasa 

inggris sehingga dapat menambah 

pengetahuan kita dalam berbahasa inggris. 

Iya saya menikmatinya, karena memrise ini 

seperti game, juga mengajarkan kita berbagai 

kosa kata dan cara kita berbahasa inggris 

sehingga dapat menambah pengetahuan kita 

dalam berbahasa inggris. 

Happy 

Reason : 

Preferred to 

gamification 

Happy 

gamification 

Happy  

P4, acknowledgement, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi ini, karena menerapkan 

metode belajar kosa kata seperti bermain. 

Fun or 

enteratinmen

t 

P5 Yah sangat menarik karena di aplikasi 

Memrise banyak kita dapat mempelajari 

macam-macam kosa-kata, mulai dari kata-

kata yang mudah atau sering saya dengar 

atau sulit. 

Yah sangat menarik karena di aplikasi 

Memrise banyak kita dapat mempelajari 

macam-macam kosa-kata baru, seperti kata-

kata yang mudah atau sering saya dengar. 

Increasing 

 

Reason : 

Preferred to learning 

new words  

Increasing  

 

Learning new 

words 

Increasing  

P5, Acknowledgement, aplikasi memrise ini 

dapat menambah kosa kata partisipan karena 

aplikasi tersebut banyak menyediakan 

beramacam-macam kosa kata baru mulai dari 

yang mudah sampai yang sulit. 

Perceived 

usefulness 

P6 Saya sangat senang menggunakan aplikasi 

Memrise dalam belajar kosa kata bahasa 

Inggris karena tidak banyak memakan Kouta 

paket. 

Saya sangat senang menggunakan aplikasi 

Memrise dalam belajar kosa kata bahasa 

Inggris karena tidak banyak memakan Kuota 

paket. 

Satisfaction   

Reason : 

Prefered to free 

accessing 

Advantage  

Free accessing 

Advantage   

P6, Acknowledgement, aplikasi memrise ini 

dapat membantu dalam menambah kosa kata 

partisipan karena bisa diakses kapan saja secara 

gratis dan tidak berbayar. 

Satisfaction  

P7 Iya saya merasa senang menggunakan 

aplikasi ini dalam belajar kosa kata bahasa 

Iya saya merasa senang menggunakan aplikasi 

ini dalam belajar kosa kata bahasa Inggris di 

Happy 

Reason : 

Happy 

willingness 

Happy  

P7, acknowledgement, partisipan merasa senang 

Fun or 

entertainmen



 

 
 

Inggris di saat saya lagi tidak beraktivitas 

apapun dan saya buka untuk belajar bahasa 

Inggris. 

saat saya lagi tidak beraktivitas apapun dan 

saya buka untuk belajar bahasa Inggris. 

Preferred to 

willingness 

menggunakan aplikasi ini, karena belajar dengan 

kemauan sendiri ketika tidak ada aktivitas yang 

lain. 

t 

P8 Iya ,saya sangat menikmati dan merasa 

senang menggunakan aplikasi memrise karna 

di dalamnya terdapat fitur-fitur yg baik,serta 

program dari penyebutan/pengucapan kosa 

kata ,cara penulisan,cara mengetahui kata 

atau kalimat.  

Iya, saya merasa senang menggunakan 

aplikasi memrise karna di dalamnya terdapat 

fitur-fitur yg bagus, serta program dari 

penyebutan/pengucapan kosa kata, cara 

penulisan, cara mengetahui kata atau kalimat.  

Advantage 

Reason : 

Preferred to 

intereseting feature 

 

Advantage 

Interesting feature 

Advantage  

P8, acknowledgement, partisipan menganggap 

bahwa menggunakan aplikasi ini sangat bagus 

untuk belajar kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi ini mempunyai fitur-fitur yang menarik. 

Satisfactions  

P9 Tentu saja senang apa lagi memrise ini 

sangat membantu saya dalam menghapal 

kosa kata bahasa Inggris 

Tentu saja senang apa lagi memrise ini sangat 

membantu saya dalam menghapal kosa kata 

bahasa Inggris. 

Increasing  

Reason : 

Preferred to 

memorizing words 

Increasing  

Memorizing word 

Increasing  

P9, Acknowledgement, aplikasi memrise ini 

dapat menambah kosa kata partisipan karena 

aplikasi tersebut banyak menyediakan 

beramacam-macam kosa kata baru yang bisa 

dihafalkan. 

Perceived 

usefulness 

P10 Ya, saya sangat menikmati dan senang 

belajar kosa kata bahasa Inggris 

menggunnakan aplikasi Memrise, karena 

menggunakan aplikasi memrise kita dapat 

belajar sambil bermain. 

Ya, saya sangat menikmati dan senang belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunnakan 

aplikasi Memrise, karena menggunakan 

aplikasi memrise kita dapat belajar sambil 

bermain.. 

Happy 

 

Reason : 

Preferred to 

gamification 

Happy  

Gamfication  

Happy 

P10, acknowledgement, partisipan merasa 

senang menggunakan aplikasi ini, karena 

aplikasi ini menerapkan metode belajar sambil 

bermain. 

Fun or 

entertainmen

t 

P11 Sedikit kesulitan untuk menggabungkan dan 

menyusun kosa kata, karena tidak ada aturan 

penggunaannya yang dijelaskan secara 

perlahan diaplikasi tersebut 

Sedikit kesulitan untuk menggabungkan dan 

menyusun kosa kata, karena tidak ada aturan 

penggunaannya yang dijelaskan secara 

perlahan diaplikasi tersebut. 

Disadvantage  

Reason : 

Preferred to difficult in 

constructing sentence 

Disadvantage  

Difficult in 

constructing 

sentence 

Disadvantage    

P11, acknowledgement, partisipan merasa tidak 

senang menggunakan aplikasi ini, karena 

aplikasi ini tidak menyediakan aturan 

penyusunan kalimat secara perlahan. 

Satisfactions  

P12 Iya sangat menikmati, karena dalam aplikasi 

memrise terdapat banyak kosakata baru 

melalui video jadi mudah dipahami. 

Iya sangat menikmati, karena dalam aplikasi 

memrise terdapat banyak kosakata baru 

melalui video jadi mudah dipahami. 

Happy  

Reason: 

Preferred to learning 

with videos 

Happy 

Learning with 

videos 

Happy  

P12 acknowlegment, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi Memrise ini karena 

belajar kosa kata dengan menonton video. 

Fun or 

entertainmen

t 

P13 Iya sangat menikmati karena bisa tau cara 

penyebutan kosa kata bahasa inggris yang 

benar. 

 

Iya sangat senang karna bisa tau cara 

penyebutan bahasa inggris yang benar. 

 

Pronunciation 

Reason : 

Preferred to imitating 

Pronunciation 

imitating 

Pronunciation 

P13 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini 

karena terdapat contoh dan latihan pengucapan. 

Language 

skill 



 

 
 

P14 Saya merasa senang dalam menggunakan 

memrise karena kita serasa bercakap 

langsung dengan orang luar negeri 

Saya merasa senang dalam menggunakan 

memrise karena kita serasa bercakap langsung 

dengan orang luar negeri. 

Speaking 

Reason : 

Preferred to imitating 

Speakin 

Imitating  

Speaking 

P13 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill, karena dalam aplikasi memrise ini 

karena terdapat berbagai macam contoh video 

kata dan kalimat percakapan yang bisa 

digunakan. 

Language 

skill 

P15 Ya sangat senang, karena belajar bahasa 

Inggris dengan bantuan aplikasi memrise 

dapat membuat kita sedikit demi sedikit 

mengetahui kosa kata,susunan kalimat 

sampai pada cara penyebutan nya 

Ya sangat senang, karena belajar bahasa 

Inggris dengan bantuan aplikasi memrise 

dapat membuat kita sedikit demi sedikit 

mengetahui banyak kosa kata,susunan kalimat 

sampai pada cara penyebutan nya 

Increasing 

Reason: 

Preferred to leaning 

new word 

Increasing 

Learning new word 

Increasing 

P15 acknowlegment, aplikasi memrise ini dapat 

menambah kosa kata bahasa Inggris partisipan, 

karena aplikasi ini banyak menyediakan kosa 

kata yang dapat digunakan untuk menyusun 

kalimat. 

Perceived 

usefulness 

P16 Iya sangat senang, karena kita dapat belajar 

cara pengucapan-pengucapan dalam kosa 

kata bahasa inggris. 

Iya sangat senang, karena kita dapat belajar 

cara pengucapan-pengucapan dalam kosa kata 

bahasa inggris 

Pronunciation 

Reason : 

Preferred to imitating 

Pronunciation 

Imitating  

Pronunciation 

P16 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini 

karena terdapat contoh dan latihan pengucapan. 

 

Language 

skill 

P17 Iya, saya sangat senang belajar 

menggunakan aplikasi memrise karena 

memberikan pedoman dasar dalam belajar 

kosa-kata bahasa inggris dengan sangat jelas. 

Iya, saya sangat senang belajar menggunakan 

aplikasi memrise karena memberikan 

pedoman dasar dalam belajar kosa-kata bahasa 

inggris dengan sangat jelas. 

Increasing 

 

Reason : 

Preferred to basic 

guideline 

Increasing 

Basic guideline 

Increasing 

P17 acknowlegment, aplikasi memrise ini dapat 

menambah kosa kata bahasa Inggris partisipan, 

karena aplikasi ini banyak menyediakan 

pedoman dasar belajar kosa kata. 

Perceived 

usefulness 

P18 Saya sangat senang saat menggunakan 

aplikasi memrise karena bukan hanya 

sekedar mempelajari beberapa kosa-kata, 

kita juga seakan-akan sedang bermain game 

asah otak. 

Saya sangat senang saat menggunakan 

aplikasi memrise karena bukan hanya sekedar 

mempelajari beberapa kosa-kata, kita juga 

seakan-akan sedang bermain game asah otak. 

Happy 

Reason: 

Preferred to 

gamification 

Happy 

gamification 

Happy 

P18, acknowledgement, partisipan merasa 

senang menggunakan aplikasi ini, karena 

aplikasi ini menerapkan metode belajar sambil 

bermain. 

Fun or 

entertainmen

t 

P19 Saya malas menggunakannya karena 

jaringanku kurang stabil ketika mengakses 

aplikasi Memrise. Jadi sampai sekarang saya 

tidak buka lagi aplikasi tersebut. 

Saya malas menggunakannya karena 

jaringanku kurang stabil ketika mengakses 

aplikasi Memrise. Jadi sampai sekarang saya 

tidak buka lagi aplikasi tersebut. 

Disadvantage  

Reason: 

Preferred to unstable 

network 

Disadvantage  

Unstable network 

Disadvantage  

P19, acknowledgement, partisipan merasa tidak 

senang menggunakan aplikasi ini, karena 

aplikasi ini tidak sangat bergantung pada 

jaringan yang bagus sehingga harus diakses 

online. 

Satisfactions  



 

 
 

P20 Saya senang dengan memrise yang dapat 

menampilkan langsung cara pengucapan nya 

membuat saya dapat melakukan pengucapan 

yang lebih benar, karena selama ini saya 

cuma membaca sebuah bahasa inggris tapi 

tidak tau cara pengucapan yang sebenarnya 

Saya senang dengan memrise yang dapat 

menampilkan langsung cara pengucapan nya 

membuat saya dapat melakukan pengucapan 

yang lebih benar, karena selama ini saya cuma 

membaca sebuah bahasa inggris tapi tidak tau 

cara pengucapan yang sebenarnya 

Pronunciation 

Reason : 

Preferred to imitating 

Pronunciation 

Imitating  

Pronunciation  

P16 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini 

karena terdapat contoh dan latihan pengucapan. 

 

Language 

skill 

 

3. Apakah saat menggunakan aplikasi Memrise anda belajar skill bahasa Inggris yang lain? 

 

Name Raw Data Coding  Category : 

Stage 1 

Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  

P1 Iya, yakni praktek berbicara bahasa Inggris 

sedikit demi sedikit saya dapat memahami dan 

berucap dalam bahasa Inggris dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Iya, yakni praktek berbicara bahasa Inggris 

sedikit demi sedikit saya dapat memahami dan 

berucap dalam bahasa Inggris dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Speaking 

 

Reason : 

Preferred to 

imitating 

Speaking  

 

Imitating 

Speaking 

P1 acknowledgement belajar skill berbicara karena di 

dalam aplikasi memrise terdapat latihan mengucapkan 

kata dan kalimat. 

Language 

skill 

P2 Ya, karena kita dapat mengikuti pengucapan 

yang di contohkan. 

Ya, karena kita dapat mengikuti pengucapan 

yang di contohkan. 

Pronunciation  

Reason : 

Preferred to 

imitating 

Pronunciation  

Imitating  

Pronunciation  

P2 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat contoh dan latihan pengucapan. 

Language 

skill 

P3 Ya , dalam aplikasi memrise ini kita di ajak 

untuk melatih berbicara bahasa Inggris dengan 

faish serta kita juga bisa belajar dengan orang 

local. 

Ya ,, dalam aplikasi memrise ini kita di ajak 

untuk melatih berbicara bahasa Inggris dengan 

fasih serta kita juga bisa belajar dengan orang 

local. 

Speaking 

Reason : 

Preferred to 

practicing 

through 

videos 

Speaking 

 

Practicing 

through videos 

Speaking  

P3 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat 

beberapa video percakapan yang bisa dilatihankan.. 

Language 

skill 

P4 Iya, karena dalam memrise ini kita jga 

diajarkan beberapa kalimat yang panjang yang 

di gunakan dalam percakapan sehari hari dan 

dapat kita mengerti dan gunakan dalam 

lingkungan kita. 

Iya, karena dalam memrise ini kita jga 

diajarkan beberapa kalimat yang panjang yang 

di gunakan dalam percakapan sehari hari dan 

dapat kita mengerti dan gunakan dalam 

lingkungan kita. 

Speaking  

 

Reason : 

Prefered to  

imitating  

Speaking 

Imitating  

Speaking  

P4 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat banyak 

sekali kalimat yang dicontohkan yang bisa digunakan 

dalam keseharian. 

Language 

skill 

P5 Ya karna di aplikasi memrise di ajarkan untuk 

berdialog bahasa Inggris secara mandiri. 

Ya karna di aplikasi memrise di ajarkan untuk 

berdialog bahasa Inggris secara mandiri. 

Speaking 

Reason: 

Speaking  

Self-practice 

Speaking  

P5 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

Language 

skill 



 

 
 

Perefered to 

self-practice 

skill dalam aplikasi memrise ini partisipan dituntut 

untuk praktek bicara sendiri menggunakan kalimat-

kalimat yang tersedia di aplikasi tersebut. 

P6 Saya bisa mempratektan berbicara sedikit 

demi sedikit setiap mendapatkan kosa-kata 

baru saya langsung menuliskan dan praktek 

berbicara langsung. 

Saya bisa mempratektan pegucapan sedikit 

demi sedikit setiap mendapatkan kosa-kata 

baru saya langsung menuliskan dan praktek 

berbicara langsung. 

Speaking  

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking 

Imitating  

Speaking  

P6 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat banyak 

sekali kata-kata baru yang ada beserta contoh 

penyebutannya 

Language 

skill 

P7 Iya selama saya menggunakan aplikasi 

tersebut keseharian saya yaitu praktek atau 

berbicara dengan rekan saya 

Iya selama saya menggunakan aplikasi 

tersebut keseharian saya yaitu praktek atau 

berbicara dengan rekan saya. 

Speaking 

 

Reason : 

Prefered to 

practice with 

friends 

Speaking 

Practice with 

friends 

Speaking  

P7 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat banyak 

sekali kalimat yang dicontohkan yang bisa digunakan 

dalam percakapan sehari-hari dengan teman. 

Language 

skill 

P8 Ya, karena di setiap lesson itu terdapat 

pembelajaran kosa kata masing -masing ,dari 

melatih pendengaran , berbicara , menulis 

serta pengucapan dalam bahasa Inggris, tapi 

saya lebih dominan pada praktek berbicara 

setelah saya dapatkan kosa katanya saya 

langsung praktek berbicara. 

Ya, karena di setiap lesson itu terdapat 

pembelajaran kosa kata masing -masing ,dari 

melatih pendengaran , berbicara , menulis 

serta pengucapan dalam bahasa Inggris, tapi 

saya lebih dominan pada praktek berbicara 

setelah saya dapatkan kosa katanya saya 

langsung praktek berbicara. 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking  

 

Imitating  

Speaking  

 

P8 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat banyak 

sekali kata-kata baru yang ada beserta contoh 

penyebutannya 

Language 

skill 

P9 Keterampilan yang saya pelajari dari aplikasi 

memrise ini yaitu dalam berbicara karna 

bahasa Inggris cukup sulit bagi saya namun 

selama saya belajar dari memrise sedikit demi 

sedikit sudah bisa untuk mengucapkannya 

Keterampilan yang saya pelajari dari aplikasi 

memrise ini yaitu dalam berbicara karena 

bahasa Inggris cukup sulit bagi saya namun 

selama saya belajar dari memrise sedikit demi 

sedikit sudah bisa untuk mengucapkannya 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking 

Imitating  

Speaking  

P9 acknowledgement bahwa partisipan belajar speaking 

skill dalam aplikasi memrise ini karena terdapat banyak 

sekali kata-kata baru yang ada beserta contoh 

penyebutannya. 

Language 

skill 

P10 Keterampilan yang saya dapatkan dari belajar 

menggunakan aplikasi memrise yakni 

mendengarkan, mendengar kosa kata bahasa 

Inggris yang di jelaskan di dalam aplikasi 

Memrise. 

Keterampilan yang saya dapatkan dari belajar 

menggunakan aplikasi memrise yakni 

mendengarkan, mendengar kosa kata bahasa 

Inggris yang di jelaskan di dalam aplikasi 

Memrise. 

Listening  

Reason : 

Prefered to 

penyajian 

audios 

Listening 

Penyajian audios  

Listening   

P10 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

listening skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat bermacam-macam audio yang bisa 

didengarkan. 

Language 

skill 

P11 Keterampilan yang saya asah dari belajar 

menggunakan aplikasi Memrise yakni 

Keterampilan yang saya asah dari belajar 

menggunakan aplikasi Memrise yakni 

Listening 

Reason : 

Listening  

Penyajian Audios  

listening  

P11 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

Language 

skill 



 

 
 

mendengarkan, karna aplikasi tersebut 

menyediakan pembicara lokal dan orang barat 

asli. 

mendengarkan, karna aplikasi tersebut 

menyediakan pembicara lokal dan orang barat 

asli. 

Prefered to 

penyajian  

audios 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali audio yang berisi native speaker. 

P12 Dari aplikasi tersebut, saya belajar menyusun 

kata dan kalimat dari mendengarkan lalu 

menuliskan kosa kata dan mulai belajar 

berbicara dalam bahasa inggris.  

Dari aplikasi tersebut, saya belajar menyusun 

kata dan kalimat melalui mendengarkan lalu 

menuliskannya.  

Writing  

Reason : 

Prefered to 

constructing 

sentence 

Writing 

Constructing 

sentence 

Writing  

P11 acknowledgement bahwa partisipan belajar writing 

skill dalam aplikasi memrise ini karena menyajikan 

berbagai macam video kosa kata dan kalimat bahasa 

Inggris yang dipraktekkan oleh native speaker. 

Language 

skill 

P13 Iya diaplikasi ini saya melatih keterampilan 

mendengarkan kosa kata bahasa Inggris dan 

saya merasa tertantang. 

Iya diaplikasi ini saya melatih keterampilan 

mendengarkan kosa kata bahasa Inggris dan 

saya merasa tertantang. 

Listening  

Reason : 

Prefered to 

penyajian 

audios 

Listening 

Penyajian audios 

Listening  

P13 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali audio yang berisi native speaker. 

Language 

skill 

P14 Ya saya belajar keterampilan berbicara dalam 

belajar bahasa inggris menggunakan aplikasi 

Memrise, karena saya dapat melihat cara 

pengucapan bahasa inggris nya yg benar, saya 

juga bisa mempraktekkan langsung 

Ya saya belajar keterampilan berbicara dalam 

belajar bahasa inggris menggunakan aplikasi 

Memrise, karena saya dapat melihat cara 

pengucapan bahasa inggris nya yg benar, saya 

juga bisa mempraktekkan langsung 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking 

Imitating  

Speaking  

P14 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya 

Language 

skill 

P15 Ya, karena kita di minta juga untuk 

mempraktek kan langsung cara penyebutannya 

dan setelah itu kita dapat tahu apakah 

pengucapan bahasa Inggris kita sudah benar 

atau msih ada yg perlu di perbaiki 

Ya, karena kita di minta juga untuk 

mempraktekkan langsung cara penyebutannya 

dan setelah itu kita dapat tahu apakah 

pengucapan bahasa Inggris kita sudah benar 

atau msih ada yg perlu di perbaiki 

Pronunciation 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Pronunciation 

Imitating  

Pronunciation  

P15 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh penyebutannya 

Language 

skill 

P16 Iya saya belajar keterampilan berbicara atau 

belajar bagaimana berbicara menggunakan 

bahasa inggris 

Iya saya belajar keterampilan berbicara atau 

belajar bagaimana berbicara menggunakan 

bahasa inggris. 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking  

Imitating  

Speaking  

P16 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya 

Language 

skill 

P17 Dalam aplikasi memrise saya belajar 

keterampilan praktek speaking yang dapat 

melatih kemampuan berbicara dengan 

memperhatikan kata demi kata, sehingga saya 

saya sangat menikmati aplikasi memrise 

sebagai dalam media pembelajaran bahasa 

Dalam aplikasi memrise saya belajar 

keterampilan praktek speaking yang dapat 

melatih kemampuan berbicara dengan 

memperhatikan kata demi kata, sehingga saya 

saya sangat menikmati aplikasi memrise 

sebagai dalam media pembelajaran bahasa 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking  

Imitating  

Speaking  

P17 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya 

Language 

skill 



 

 
 

inggris inggris. 

P18 Saya belajar keterampilan lain yaitu berbicara. 

setiap yang dikatakan pada aplikasi memrise 

saya juga akan mempraktekkannya, dan saya 

mengikutinya sesuai dengan cara baca pada 

aplikasi tersebut. 

Saya belajar keterampilan lain yaitu berbicara. 

setiap yang dikatakan pada aplikasi memrise 

saya juga akan mempraktekkannya, dan saya 

mengikutinya sesuai dengan cara baca pada 

aplikasi tersebut. 

Speaking 

Reason : 

Prefered to 

imitating 

Speaking 

Imitating  

Speaking  

P18 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

speaking skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya. 

Language 

skill 

P19 Keterampilan yang saya latih yaitu mendengar 

karena banyak audio-audio yang tersedia 

didalam aplikasi Memrise sehingga saya bisa 

praktek mendengarkan. 

Keterampilan yang saya latih yaitu mendengar 

karena banyak audio-audio yang tersedia 

didalam aplikasi Memrise sehingga saya bisa 

praktek mendengarkan. 

Listening 

Reason : 

Prefered to 

penyajian 

audios 

Listening 

Penyajian audios 

Listening  

P19 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

listening skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali audio kosa kata yang bisa melatih 

pendengaran. 

Language 

skill 

P20 Dalam aplikasi memrise ada peraktek 

langsung dari beberapa karakter yabg secara 

langsung menampilkan cara mengucapkan 

sebuah kalimat yang tepat melalui soal-soal 

yang tersedia di aplikasi tersebut. 

Dalam aplikasi memrise ada peraktek 

langsung dari beberapa karakter yabg secara 

langsung menampilkan cara mengucapkan 

sebuah kalimat yang tepat melalui soal-soal 

yang tersedia di aplikasi tersebut. 

Pronunciation 

Reason : 

Perefered to 

imitating 

Pronunciation 

 

Imitating  

Pronunciation  

P20 acknowledgement, bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya 

Language 

skill 

 

4.  Menurut anda, apa kelebihan dan kekurangan yang anda dapatkan dalam belajar kosakata bahasa Inggris menggunakan aplikasi Memrise? 

Advantages 

 

Name Raw Data Coding  Category : Stage 1 Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  

P1 Kelebihan yang saya dapatkan yaitu 

aplikasi ini seperti game dan otomatis. 

Kelebihan yang saya dapatkan yaitu 

aplikasi ini seperti game dan otomatis. 

Happy 

Reason : 

Prefered to gamification  

Happy  

 

Gamication  

Happy  

P1 acknowledgement, bahwa partisipant merasa senang 

menggunakan aplikasi memrise karena metode yang 

diterapkan yakni gamification, partisipan bisa belajar 

smbil bermain. 

Fun or 

entertainment  

P2 Kelebihannya yakni dapat membantu kita 

dalam pengucapan yang baik dan benar. 

Kelebihannya dapat membantu kita 

dalam pengucapan yang baik dan benar. 

Pronunciation 

Reason : 

Prefered to imitating 

Pronunciation 

 

Imitating  

Pronunciation  

P2 acknowledgement, bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya. 

Language skill  

P3 Kelebihan yang saya dapat dalam belajar 

kosa kata baru bahasa Inggris yaitu saya 

Kelebihan yang saya dapat dalam belajar 

kosa kata baru bahasa Inggris yaitu saya 

Increasing 

Reason : 

Increasing 

Learning new 

Increasing  

P3 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

Perceived 

usefulness  



 

 
 

dapat mengenal perbedaan perbedaan dari 

kata-kata yang biasa kita pakai. 

dapat mengenal perbedaan perbedaan 

dari kata-kata yang biasa kita pakai. 

Prefered to learning new 

words 

words partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata yang 

bisa dipelajari. 

P4 Menurut saya aplikasi memrise ini tidak 

memiliki kekurangan justru sangat baik 

bagi kita karna sangat mudah dan efektif 

membantu kita yang ingin belajar kosa kata 

baru bahasa inggris. 

Menurut saya aplikasi memrise ini tidak 

memiliki kekurangan justru sangat baik 

bagi kita karena sangat mudah dan efektif 

membantu kita yang ingin belajar kosa 

kata baru bahasa inggris. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words 

Increasing  

P4 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata yang 

bisa dipelajari. 

Perceived 

usefulness 

P5 Kelebihannya yaitu saya dapat cepat 

mengerti dengan belajar di memrise, 

karena dapat belajar kosa kata bahasa 

Inggris dimana saja dan kapan saja 

menggunakan memrise. 

Kelebihannya yaitu saya dapat cepat 

mengerti dengan belajar di memrise, 

karena dapat belajar kosa kata bahasa 

Inggris dimana saja dan kapan saja 

menggunakan memrise. 

Happy   

 

Reason : 

Prefered to willingness 

Happy  

  

 

Willingness  

Happy  

P5, acknowledgement, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi ini, karena belajar dengan 

kemauan sendiri ketika tidak ada aktivitas yang lain. 

Fun or 

entertainment  

P6 Kelebihan dari aplikasi Memrise adalah dapat 

membatu kita dalam pengucapan bahasa 

Inggris. 

Kelebihan dari aplikasi Memrise adalah 

dapat membatu kita dalam pengucapan 

bahasa Inggris. 

Pronunciation 

Reason : 

Perefered to imitating  

Pronunciation  

 

Imitating  

Pronunciation  

P6 acknowledgement, bahwa partisipan belajar 

pronunciation skill dalam aplikasi memrise ini karena 

terdapat banyak sekali kata-kata baru yang ada beserta 

contoh pengucapannya. 

Language skill  

P7 Kelebihan nya kita dapat banyak 

mempelajari kosa kata yang kita tidak tau. 

Kelebihan nya kita dapat banyak 

mempelajari kosa kata yang kita tidak 

tau. 

Increasing  

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words 

Increasing 

P7 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata yang 

bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness 

P8 Kelebihan yang saya dapatkan yakni 

mudah di pahami dan di mengerti 

pembelajarannya karena belajar seperti 

main game. 

Kelebihan yang saya dapatkan yakni 

mudah di pahami dan di mengerti 

pembelajarannya karena belajar seperti 

main game. 

Happy 

Reason : 

Prefered to gamification 

Happy  

Gamification  

Happy  

P8, acknowledgement, partisipan merasa senang 

menggunakan aplikasi ini, karena aplikasi ini menerapkan 

metode belajar sambil bermain. 

Fun or 

entertainment 

P9 Kelebihannya memrise ini banyak fitur 

menarik yang terdapat didalam materi 

memrise, seperti percakapan dalam bahasa 

Inggris, menuliskan kosa kata dengan 

bahasa Inggris dan masih banyak lagi 

kelebihan dari aplikasi ini. 

Kelebihannya memrise ini banyak fitur 

menarik yang terdapat didalam materi 

memrise,seperti percakapan dalam 

bahasa Inggris, menuliskan kosa kata 

dengan bahasa Inggris dan masih banyak 

lagi kelebihan dari aplikasi ini 

Advantage  

Reason : 

Perefered to features 

Advantage 

Features  

Advantage  

P9 acknowledgement, partisipan merasa bahwa aplikasi 

ini mempunyai satu kelebihan yakni mempunyai fitur-

fitur yang menarik sehingga memudahkan dalam belajar 

kosa kata bahasa Inggris. 

Satisfactions  



 

 
 

P10 Kelebihannya yaitu kita mudah memahami 

kosa kata  bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi Memrise karena bisa diulang-

ulang. 

Kelebihannya yaitu kita mudah 

memahami kosa kata bahasa Inggris 

menggunakan aplikasi Memrise karena 

bisa diulang-ulang. 

Advantage  

Reason : 

Prefered to reviewing 

learning system 

Advantage  

 

Reviewing 

learning system 

 

Advantage  

P10 Acknowledgement, 

Aplikasi Memrise ini dapat menambah kosa kata bahasa 

Inggris partisipan, karena diterapkan pengecekan ulang 

kosa kata.  

 

Satisfaction  

P11 Kelebihannya kita mendapatkan kosa kata 

baru serta penyebutan nya. 

Kelebihannya kita mendapatkan kosa 

kata baru serta penyebutan nya. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing  

Learning new 

words 

Increasing  

P11 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata yang 

bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness  

P12 Kelebihannya yakni ada panduan 

pengucapan sehingga memudahkan kita 

dalam melatih pelafalan. 

Kelebihannya yakni ada panduan 

pengucapan sehingga memudahkan kita 

dalam melatih pelafalan. 

Advantage  

 

Reason : 

Prefered to 

pronunciation guide 

Advantage 

 

Pronunciation 

guide 

Advantage  

P12 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan panduan pengucapan 

bagi partisipan mulai dari yang mudah sampai yang sulit. 

Satisfaction  

P13 Kelebihan nya kita dapat memahami kosa 

kata bahasa inggris dengan mudah. 

Kelebihan nya kita dapat memahami kosa 

kata baru bahasa inggris dengan mudah. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing 

Learnning new 

words 

Increasing  

P13 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata baru bahasa Inggris, 

karena aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata 

yang bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness 

P14 Kelebihannya itu kita dapat belajar kosa 

kata bahkan praktek langsung pengucapan 

bahasa inggris nya seakan kita sedang 

bersama orang luar negeri. 

Kelebihannya itu kita dapat belajar kosa 

kata baru bahkan praktek langsung 

pengucapan bahasa inggris nya seakan 

kita sedang bersama orang luar negeri. 

Increasing 

Reason : 

Perefered to videos 

Increasing 

 

Videos  

Increasing  

 

P14 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata bahasa Inggris, karena 

aplikasi memrise ini menyajikan banyak video yang 

berisi kosa kata dan kalimat yang dipandu oleh native 

speaker yang ada dalam video tersebut. 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

P15 Kelebihannya yaitu konsep pengajaran di 

Aplikasi Memrise dilakukan secara 

berulang sehingga sangat membantu dalam 

mengingat setiap kosakata yang penting. 

Kelebihannya yaitu konsep pengajaran di 

Aplikasi Memrise dilakukan secara 

berulang sehingga sangat membantu 

dalam mengingat setiap kosakata yang 

penting. 

Advantage  

Reason : 

Prefered to reviewing 

learning system 

 

 

Advantages  

 

Reviewing 

learning system 

Advantages 

P15 Acknowledgement, 

Aplikasi Memrise ini mempunyai kelebihan yang dapat 

menambah kosa kata bahasa Inggris partisipan yakni 

diterapkan pengecekan ulang kosa kata.  

Satisfactions 

P16 Menurut saya kelebihannya Kita dapat 

mudah memahami setiap kosa kata dalam 

bahasa inggris Kita juga bisa belajar cara 

berbicara dalam bahasa inggris yang 

benar/fasih. 

Menurut saya kelebihannya Kita dapat 

mudah memahami setiap kosa kata dalam 

bahasa Inggris Kita juga bisa belajar cara 

berbicara dalam bahasa inggris yang 

benar/fasih. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words 

Increasing  

P6 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata baru bahasa Inggris, 

karena aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata 

yang bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness 

P17 Kelebihannya, dapat membantu saya dalam 

menambah kosa-kata bahasa inggris yg 

mudah. 

Kelebihannya, dapat membantu saya 

dalam menambah kosa-kata bahasa 

inggris yg mudah. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing  

Learning new 

words 

Increasing  

P17 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata baru bahasa Inggris, 

karena aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata 

yang bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness 

P18 Kelebihannya adalah saya dapat 

mempelajari kosa-kata yang baru setiap 

hari tentunya. 

Kelebihannya adalah saya dapat 

mempelajari kosa-kata yang baru setiap 

hari tentunya. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing 

Learning new 

words 

Increasing  

P18 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata baru bahasa Inggris, 

karena aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata 

yang bervariasi yang bisa dipelajari dan digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Perceived 

usefulness 

P19 Kelebihan aplikasi memrise adalah banyak 

kosakata kosakata yang kita ketahui dan 

juga paraktek cara penyebutan kata. 

Kelebihan aplikasi memrise adalah 

banyak kosakata kosakata yang kita 

ketahui dan juga paraktek cara 

penyebutan kata. 

Increasing 

 

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing  

Learning new 

words 

Increasing  

P19 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat mebantu 

partisipan menambah kosa kata baru bahasa Inggris, 

karena aplikasi memrise ini menyajikan banyak kosa kata 

yang bervariasi yang bisa dipelajari beserta cara 

penyebutannya.. 

Perceived 

usefulness  

P20 Kelebihannya yakni menampilkan 

langsung cara pengucapan nya dan 

Kelebihannya yakni menampilkan 

langsung cara pengucapan nya dan 

Advantage  

 

Advantage 

Pronunciation 

Advantage  

P20 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat 

Satisfaction  



 

 
 

sekaligus memberikan pemahaman utuh 

tetang kosa kata bahasa Inggris di 

dalamnya. 

sekaligus memberikan pemahaman utuh 

tentang kosa kata bahasa Inggris di 

dalamnya. 

Reason : 

Prefered to 

pronunciation guide 

guide membantu partisipan menambah kosa kata bahasa 

Inggris, karena aplikasi memrise ini menyajikan panduan 

pengucapan bagi partisipan mulai dari yang mudah 

sampai yang sulit. 

 

 

 

Disadvantages  

 

Name Raw Data Coding  Category : Stage 1 Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  

P1 Kekurangannya ada pada jaringan tidak 

bagus terkadang jaringan yang membuat 

tertunda pembelajaran dalam aplikasi. 

Kekurangannya ada pada jaringan tidak bagus 

terkadang jaringan yang membuat tertunda 

pembelajaran dalam aplikasi. 

Diasdvantage  

 

Reason : 

Prefered to unstable 

network 

Disadvantage  

 

Unstable network 

Disadvantage 

 

P1 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil. 

Satisfaction  

P2 Kekurangannya pengucapannya masih 

terlalu cepat bagi pemula. 

Kekurangannya pengucapannya masih terlalu 

cepat bagi pemula. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to audios 

Disadvantage 

 

Audios  

Disadvantage  

P2 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni accent yang 

digunakan pada uadio masih terlalu susah bagi 

pemula. 

Satisfaction  

P3 Kekurangannya adalah kadang tidak jelas 

dalam memberikan contoh dari orang 

lokal di karenakan begitu cepat dalam 

berbicara. 

Kekurangannya adalah kadang tidak jelas 

dalam memberikan contoh dari orang lokal di 

karenakan begitu cepat dalam berbicara. 

Disadvantage 

Reason : 

Prefered to audios 

Disadvantage  

Audios  

Disadvantage  

P3 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni accent yang 

digunakan pada uadio masih terlalu susah bagi 

pemula. 

Satisfaction  

P4 Menurut saya aplikasi memrise ini tidak 

memiliki kekurangan justru sangat baik 

bagi kita karnah sangat mudah dan efektif 

membantu kita yang ingin belajar kosa 

kata bahasa inggris. 

Menurut saya aplikasi memrise ini tidak 

memiliki kekurangan justru sangat baik bagi 

kita karnah sangat mudah dan efektif 

membantu kita yang ingin belajar kosa kata 

baru bahasa inggris. 

Increasing  

Reason : 

Prefered to learning new 

words 

Increasing  

Learning new words 

Increasing  

P4 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat 

mebantu partisipan menambah kosa kata baru 

bahasa Inggris, karena aplikasi memrise ini 

menyajikan banyak kosa kata yang bervariasi 

yang bisa dipelajari. 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

P5 Kekurangannya tidak ada 

 

 

. 

Kekurangannya tidak ada Increasing 

Reason : 

Prefered to learning 

vocabulary  

Increasing 

 

Learning vocabulary 

Increasing  

P5 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat 

mebantu partisipan belajar kosa kata bahasa 

Inggris. 

Perceived 

usefulness 

P6 Kekurangannya ketika berbeda orang 

yang menyampaikan kosa kata dalam 

bentuk bahas Inggris biasa beda juga cara 

menyampaikan kosa kata padahal 

tujuannya sama dan katanya sama tetapi 

ketika mereka berbicara terlihat dan 

terdengar beda 

Kekurangannya ketika berbeda orang yang 

menyampaikan kosa kata dalam bentuk bahas 

Inggris biasa beda juga cara menyampaikan 

kosa kata padahal tujuannya sama dan katanya 

sama tetapi ketika mereka berbicara terlihat 

dan terdengar beda. 

Listening 

Reason : 

Prefered to listening 

challenge 

Listening  

Listening challenge 

Listening  

P6 acknowledgement bahwa partisipan belajar 

listening skill dalam aplikasi memrise ini karena 

mereka mencoba memahami pengucapakan kata 

yang disampaikanoleh orang yang berbeda dalam 

video yang terdapat di aplikasi. 

Language 

skill 

P7 Kekuranganya yaitu dalam memrise tidak 

lebih banyak kosa kata yg ada seharus nya 

di perbanyak agar kita dapat belajar lebih 

dari aplikasi tersebut. 

Kekuranganya yaitu dalam memrise tidak 

lebih banyak kosa kata yg ada seharus nya di 

perbanyak agar kita dapat belajar lebih dari 

aplikasi tersebut. 

Disadvantage  

 

Reason : 

Prefered to limited 

vocabulary 

Disadvantage 

Limited vocabulary 

Disadvantage   

P7 acknowledgement bahwa partisipan merasa 

ada kekurangan pada aplikasi Memrise ini yakni 

kosa kata yang tersedia masih terbatas. 

Satisfaction 

P8 Kekurangannya yakni bergantung dengan 

jaringan karna dilakukan melalui online 

dan itu bisa menghambat pembelajaran. 

Kekurangannya yakni bergantung dengan 

jaringan karna dilakukan melalui online dan 

itu bisa menghambat pembelajaran. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to unstable 

network 

Disadvantage  

Unstable network 

Disadvantage  

P8 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil. 

Satisfaction  

P9 Kekurangannya yaitu aplikasi ini 

menggunakan paket data jadi harus online 

terkadang ada dari kendala jaringan. 

Kekurangannya yaitu aplikasi ini 

menggunakan paket data jadi harus online 

terkadang ada dari kendala jaringan. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to unstable 

network 

Disadvantage  

Unstable network 

Disadvantage  

P9 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil dan kuota paket. 

Satisfaction 

P10 Kekurangannya yaitu saya kesulitan 

mendengarkan audio tanpa menggunakan 

tulisan, dan saya sendiri tidak mengetahui 

kosa kata tersebut. 

Kekurangannya yaitu saya kesulitan 

mendengarkan audio tanpa disertai dengan 

tulisannya, dan saya sendiri tidak mengetahui 

kosa kata tersebut. 

Disadvantage 

Reason : 

Prefered to audios 

Disadvantage 

Audios  

Disadvantage  

P10 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni accent yang 

digunakan pada uadio masih terlalu susah bagi 

pemula. 

Satisfaction 

P11 Kekurangannya tidak ada, aplikasi ini sangat 

baik untuk meningkatkan kosa kat baru 

Kekurangannya tidak ada, aplikasi ini sangat 

baik untuk meningkatkan kosa kat baru saya. 

Increasing  

Reason : 

Increasing  

Learning vocabulary 

Increasing  

P5 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat 

Perceived 

usefulness 



 

 
 

saya. Prefered to learning 

vocabulary. 

 

mebantu partisipan belajar kosa kata bahasa 

Inggris dan juga tidak mempunyai kekurangan. 

P12 Kekurangan dalam aplikasi ini menurut saya 

tidak ada. 

Kekurangan dalam aplikasi ini menurut saya 

tidak ada. 

Increasing 

Reason : 

Prefered to no disadvantage  

Increasing 

No disadvantage 

Increasing  

P12 acknowledgement, bahwa aplikasi ini dapat 

mebantu partisipan belajar kosa kata bahasa 

Inggris dan juga tidak mempunyai kekurangan. 

Perceived 

usefulness 

P13 Kekurangannya tidak dapat 

menerjemahkan bahasa indonesia seperti 

aplikasi translate. 

Kekurangannya tidak dapat menerjemahkan 

bahasa indonesia seperti aplikasi translate. 

Disadvantage 

Reason : 

Prefered to no translation 

Disadvantage 

Prefered to no 

translation 

Disadvantage  

P13 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tidak mempunyai 

metode penerjamahan sehingga bagi pemula 

sangat sulit memahami.. 

Satisfaction  

P14 Kekurangan nya itu dalam aplikasi 

memrise itu terkadang loading buat akses, 

aplikasi nya harus menggunakan paket 

data. 

Kekurangan nya itu dalam aplikasi memrise 

itu terkadang loading buat akses, aplikasi nya 

harus menggunakan paket data. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to unstable 

network 

Disadvantage 

Unstable network  

Disadvantage  

P14 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil 

Satisfaction 

P15 Kekurangannya yaitu aplikasi Memrise 

berasal dari negara inggris, sebab itu 

secara tidak langsung pada bahasa 

pengantarnya menggunakan bahasa 

inggris. 

Kekurangannya yaitu aplikasi Memrise 

berasal dari negara inggris, sebab itu secara 

tidak langsung pada bahasa pengantarnya 

menggunakan bahasa inggris. 

Disadvantage 

 

Reason : 

Prefered to no translation 

Disadvantage  

No translation 

Disadvantage  

P15 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tidak mempunyai 

metode penerjamahan sehingga bagi pemula 

sangat sulit memahami. 

Satisfaction 

P16 Kekurangannya yakni menggunakan 

aplikasih memrise harus menggunakan 

data Internet. 

Kekurangannya yakni menggunakan aplikasih 

memrise harus menggunakan data Internet. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to unstable 

network 

Disadvantage 

Unstable network 

Disadvantage  

P16 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil. 

Satisfaction 

P17 Kekurangannya aplikasi memrise 

menggunakan kursus yang mahal atau 

menggunakan paket kuota untuk 

mahasiswa dan anak kos seperti saya. 

Kekurangannya aplikasi memrise 

menggunakan kursus yang mahal atau 

menggunakan paket kuota untuk mahasiswa 

dan anak kos seperti saya. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to using data 

package  

Disadvantage 

Using data package 

Disadvantage  

P17 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil dan menggunakan paket 

data. 

Satisfaction 

P18 Kekurangannya menurut saya adalah 

terkadang soundnya terlambat berbunyi. 

Kekurangannya menurut saya adalah 

terkadang soundnya terlambat berbunyi. 

Disadvantage  

Reason: 

Prefered to late sound 

Disadvantage 

Late sound 

Disadvantage  

P18 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni bunyi sound audio 

Satisfaction 



 

 
 

sering terlambat. 

P19 Kekurangannya aplikasi memrise adalah 

banyak liku liku nyaa dan juga 

kekurangannya menggunakan data. 

Kekurangannya aplikasi memrise adalah 

banyak liku liku nyaa dan juga kekurangannya 

menggunakan data. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to using data 

package 

Disadvantage 

Using data package 

Disadvantage  

P19 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni tergantung pada 

jaringan yang stabil dan menggunakan paket 

data. 

Satisfaction 

P20 Kekurangan nya kurasa pemberian skor 

yang cukup sedikit. 

Kekurangan nya kurasa pemberian skor yang 

cukup sedikit. 

Disadvantage  

Reason : 

Prefered to low scoring 

Disadvantage 

Low scoring 

Disadvantage  

P19 acknowledgement, bahwa aplikasi ini 

mempunyai kekurangan yakni skor yang 

diberikan dalam test pembelajaran masih rendah 

dan susah didapatkan. 

Satisfaction  

 

5. Menurut anda, situasi apa saja atau waktu kapan saja (misalnya siang hari atau malam hari) yang memungkinkan anda nyaman belajar kosakata bahasa Inggris menggunakan aplikasi Memrise, dan berapa jam dalam 

sehari? 

 

Name Raw Data Coding  Category : Stage 

1 

Category : stage 2 Themes & interpretation Themes  

P1 Saya melakukan biasanya pada sore hari, 

selama 2 jam karena sambil bersantai. Saya 

tidak suka untuk mengakses aplikasi ini di 

malam atau siang hari karena banyak 

aktivitas. 

Saya melakukan biasanya pada sore hari, 

selama 2 jam karena sambil bersantai. Saya 

tidak suka untuk mengakses aplikasi ini di 

malam atau siang hari karena banyak 

aktivitas. 

Afternoon 

 

Reason : 

Preferred to while 

relaxing 

Afternoon 

 

Convenient  

Afternoon 

P1 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada sore hari karena nyaman dan sambil 

bersantai. 

Behavioral 

intention 

P2 Malam, 1-2jam. karena pada malam hari kita 

dapat mengerjakannya sambil bersantai dan 

sebelum beristirahat. 

Malam, 1-2 jam. karena pada malam hari 

kita dapat mengerjakannya sambil bersantai 

dan sebelum beristirahat. 

 Evening 

Reason: 

Preferred to 

before take a rest. 

 

 Evening 

Before take a rest 

Evening 

P2 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari sambil bersantai dan 

sebelum istirahat. 

Behavioral 

intention 



 

 
 

P3 Situasi yang paling nyaman saya kerjakan 

mamrise adalah malam hari sekitar 1 jam, 

karena saya bisa lebih fakos untuk 

mengerjakan tanpa memikirkan gangguan 

dari pekerjaan rumah yang belum selesai 

Situasi yang paling nyaman saya kerjakan 

mamrise adalah malam hari sekitar 1 jam, 

karena saya bisa lebih fakos untuk 

mengerjakan tanpa memikirkan gangguan 

dari pekerjaan rumah yang belum selesai 

Evening  

Reason : 

Prefered to more 

focus 

Evening  

More focus 

Evening 

P3 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena lebih fokus dan 

seikit gangguan. 

Behavioral 

intention 

P4 Saya menggunakan aplikasi ini saat siang 

hari, karena saat-saat bersantai saya bisa 

belajar,, biasanya saya menggunakan 

aplikasi ini beberapa jam tergantung dalam 

situasi saya jika tidak mengerjakan apa-apa 

saya biasa menggunakan aplikasi ini hingga 

mahgrib 

Saya menggunakan aplikasi ini saat siang 

hari, karena saat-saat bersantai saya bisa 

belajar,, biasanya saya menggunakan 

aplikasi ini beberapa jam tergantung dalam 

situasi saya jika tidak mengerjakan apa-apa 

saya biasa menggunakan aplikasi ini hingga 

mahgrib 

Noon 

 

Reason : 

Prefered to  relax 

Noon 

Relax  

Noon  

P4 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada siang hari karena belajar sambil 

bersantai. 

Behavioral 

intention 

P5 Saya lebih senang belajar di malam hari di 

karena lebih nyaman dan saya paling lama 

belajar itu 2 atau 1 jam. 

Saya lebih senang belajar di malam hari di 

karena lebih nyaman dan saya paling lama 

belajar itu 2 atau 1 jam. 

Evening  

Reason : 

Prefered to 

convenient 

Evening 

 

Convenient  

Evening 

P5 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena lebih merasa 

nyaman. 

Behavioral 

intention 

P6 Menurut saya situasi yang bagus untuk 

membuka aplikasih ini ketika kita lagi nda 

ada teman dan tidak ada kegiatan lain dan 

waktu yang bagus di malam hari dan setiap 

hari saya biasa membuka hanya 30 menit 

tapi berkali kali saya buka dalam sehari 

Menurut saya situasi yang bagus untuk 

membuka aplikasih ini ketika kita lagi nda 

ada teman dan tidak ada kegiatan lain dan 

waktu yang bagus di malam hari dan setiap 

hari saya biasa membuka hanya 30 menit 

tapi berkali kali saya buka dalam sehari 

Evening 

Reason : 

Prefered to no 

distraction 

Evening 

No distraction 

Evening  

P6 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena tidak terdapat 

gangguan. 

Behavioral 

intention 

P7 Kalau saya pribadi lebih senang 

mengerjakan di waktu malam karena waktu 

malam itu sangat tenang, sekitar 30 menit. 

kalau saya pribadi lebih senang mengerjakan 

di waktu malam karena waktu malam itu 

sangat tenang, sekitar 30 menit 

Evening 

Reason : 

Prefered to calm 

Evening 

 

Calm  

Evening  

P7 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena situasi lebih tenang.  

Behavioral 

intention 

P8 Situasi pada malam hari sangat 

memungkinkan saya untuk nyaman belajar 

kosa kata Bahasa Inggris ,minimal dalam 

setiap kali membuka aplikasi 35 - 60 menit. 

Situasi pada malam hari sangat 

memungkinkan saya untuk nyaman belajar 

kosa kata Bahasa Inggris ,minimal dalam 

setiap kali membuka aplikasi 35 - 60 menit. 

Evening 

Reason : 

Prefered to 

convenient 

Evening  

Convenient  

Evening  

P8 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena situasi lebih 

nyaman. 

Behavioral 

intention 

P9 Saya belajar kosa kata diaplikasi memrise Saya belajar kosa kata diaplikasi memrise ini Evening Evening Evening  Behavioral 



 

 
 

ini biasanya di malam hari sebelum tidur. 

Dan saya belajar memrise hanya 1 jam saja 

namun tiap hari. 

biasanya di malam hari sebelum tidur. Dan 

saya belajar memrise hanya 1 jam saja 

namun tiap hari. 

Reason : 

Prefered to before 

take a rest 

Before take a rest P9 acknowledgement, partisipan lebih memilih belajar 

kosa kata bahasa Inggris menggunakan aplikasi 

memrise pada malam hari karena lebih fokus dan 

sedikit gangguan. 

intention 

P10 Menurut saya yang nyaman itu belajar di 

malam hari, karena malam hari tidak ada 

aktifitas lagi, sekitar 15 menit. 

Menurut saya yang nyaman itu belajar di 

malam hari, karena malam hari tidak ada 

aktifitas lagi, sekitar 15 menit. 

Evening 

Reason : 

Prefered to no 

activity 

Evening 

No activity 

Evening  

P10 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada malam hari karena lebih fokus 

dan seikit gangguan. 

Behavioral 

intention 

P11 Di waktu malam karena tenang,dan paling 

lama 30 menit. 

Di waktu malam karena tenang,dan paling 

lama 30 menit. 

Evening 

Reason : 

Prefered to calm 

Evening 

Calm  

Evening  

P11 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada malam hari karena situasi lebih 

tenang. 

Behavioral 

intention 

P12 Pada malam hari setiap 25 menit dalam 

sehari, krn pada malam hari belajar dapat 

lebih efektif, minim gangguan dari luar 

sehingga membuat kitalebih mudah 

konsentrasi 

Pada malam hari setiap 25 menit dalam 

sehari, krn pada malam hari belajar dapat 

lebih efektif, minim gangguan dari luar 

sehingga membuat kitalebih mudah 

konsentrasi. 

Evening  

Reason : 

Prefered to more 

effective 

Evening 

 

More effective 

Evening  

P12 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada malam hari karena lebih 

efektif. 

Behavioral 

intention 

P13 Malam hari karna lebih tenang sekitar 20 

menit. 

Malam hari karna lebih tenang sekitar 20 

menit. 

Evening 

Reason : 

Prefered to calm 

Evening 

 

Calm  

Evening  

P13 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada malam hari karena situasi lebih 

tenang. 

Behavioral 

intention 

P14 Kalau saya sendiri lebih sering belajar di 

waktu malam hari, karena belajar sambil 

istrahat. 

Kalau saya sendiri lebih sering belajar di 

waktu malam hari, karena belajar sambil 

istrahat. 

Evening  

Reason : 

Prefered to 

learning while 

take a rest 

Evening 

Learning while take 

a rest 

Evening 

P14 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada malam hari karena bisa belajar 

sambil baring dan istrahat. 

Behavioral 

intention 

P15 Situasi ternyaman saya saat belajar memrise 

yaitu siang hari, dalam jangka waktu 1 jam. 

Situasi ternyaman saya saat belajar memrise 

yaitu siang hari, dalam jangka waktu 1 jam. 

Noon 

Reason ; 

Prefered to 

convenient 

Noon 

Convenient  

Noon  

P15 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada siang hari karena situasi lebih 

Behavioral 

intention 



 

 
 

nyaman. 

P16 Menurut saya siang hari, karna siang otak 

kita bisa belajar lebih baik dibandingkan 

malam hari karena malam hari bisa 

digunakan untuk istrahat. 

Menurut saya siang hari, karna siang otak 

kita bisa belajar lebih baik dibandingkan 

malam hari karena malam hari bisa 

digunakan untuk istrahat. 

Noon  

Reason : 

Brain works 

effectively 

Noon  

Brain works 

effectively 

Noon  

P16 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada siang hari karena otak bekerja 

dan berfungsi dengan baik sehingga mampu mencerna 

kosa kata bahasa Inggris dengan baik. 

Behavioral 

intention 

P17 Waktu buat saya nyaman belajar kosa kata 

bahasa inggris menggunakan aplikasi 

memrise yaitu ketika malam hari dari jam 

19.30 sampai 20.10 dan juga ketika sesudah 

subuh yaitu jam 05.45 dalam sehari biasanya 

1 jam. 

Waktu buat saya nyaman belajar kosa kata 

bahasa inggris menggunakan aplikasi 

memrise yaitu ketika malam hari dari jam 

19.30 sampai 20.10 dan juga ketika sesudah 

subuh yaitu jam 05.45 dalam sehari biasanya 

1 jam. 

Evening 

Reason : 

Prefered to 

convenient 

Evening 

Convenient  

Evening  

P17 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada siang hari karena situasi lebih 

nyaman. 

Behavioral 

intention 

P18 Saya pada situasi apapun nyaman untuk 

belajar kosa-kata bahasa inggris 

menggunakan aplikasi memrise, dalam 

sehari saya bisa menghabiskan waktu 1-2 

jam untuk menggunakan aplikasi memrise. 

Saya pada situasi apapun nyaman untuk 

belajar kosa-kata bahasa inggris 

menggunakan aplikasi memrise, dalam 

sehari saya bisa menghabiskan waktu 1-2 

jam untuk menggunakan aplikasi memrise. 

Any situation 

Reason : 

Prefered to 

convenient 

Any situation 

Convenient  

Any situation  

P18 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada situasi apa saja yang membuat 

lebih nyaman dalam belajar kosa kata. 

Behavioral 

intention 

P19 Waktu yang di gunakan untuk belajar 

memrise itu ketika di pagi hari karena belum 

ada kesibukan. Dan waktu yang saya 

gunakan tergantung kenyamananku sendiri. 

Dan waktu nya itu kurang dari 5 menit 

Waktu yang di gunakan untuk belajar 

memrise itu ketika di pagi hari karena belum 

ada kesibukan. Dan waktu yang saya 

gunakan tergantung kenyamananku sendiri. 

Dan waktu nya itu kurang dari 5 menit. 

Morning  

Reason : 

Prefered to no 

activity 

Morning 

No activity 

Morning  

P19 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada pagi hari karena situasi yang 

memungkinkan belum ada aktivitas apapun. 

Behavioral 

intention 

P20 Saat paling nyaman bagi saya itu kapan pun 

saat selesai makan dan sedang tidak ada 

kegiatan apapun, biasanya saya akses sekitar 

1 jam. 

Saat paling nyaman bagi saya itu kapan pun 

saat selesai makan dan sedang tidak ada 

kegiatan apapun, biasanya saya akses sekitar 

1 jam. 

Any situation 

Reason : 

Perefered to 

convenient 

Any situation 

convenient 

Any situation  

P20 acknowledgement, partisipan lebih memilih 

belajar kosa kata bahasa Inggris menggunakan 

aplikasi memrise pada situasi apa saja yang membuat 

lebih nyaman dalam belajar kosa kata 

Behavioral 

intention 
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