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Appendix 1. Research and Data Analysis 

Appendix 1.1 Data Coding 

Appendix 1.1.1 Coding Q1 

1. Jika dosen Speaking mengajukan pertanyaan di dalam kelas secara klasikal (pertanyaan diajukan secara terbuka bagi siapa 
saja yang mau menjawab), apakah anda akan mengangkat tangan untuk menjawab dalam bahasa Inggris? Mengapa? 
 

Name Raw Data Coding Categorization   Interpretation Theme 

PS 1 

Iya, saya akan menjawab dengan bahasa Inggris 
jika saya tahu apa pertanyaannya jika saya tidak 
tahu bahasa Inggris maka saya akan menjawab 
menggunakan bahasa Indonesia 
 

Saya akan menjawab dengan bahasa 
Inggris jika saya tahu apa pertanyaannya 

Knowledge 
about question  

background 
knowledge 
encourages students 
to express their 
opinions in the 
classroom  

WTC and 
question  

PS 2 

Ya, untuk melatih kemampuan speaking saya 
 

Untuk melatih kemampuan speaking saya 
 

Improve 
speaking skill 

This situation is 
used by students as 
a place to practice  
their English 
speaking skills 
 

WTC and 
question 

PS 3 

Ya, karena menurut saya itu adlaah salah satu 
bentuk latihan untuk saya dalam.melatih skill 
speaking saya. 
 

Karena menurut saya itu adlaah salah satu 
bentuk latihan untuk saya dalam.melatih 
skill speaking saya. 
 

Improve 
speaking skill 

This situation is 
used by students as 
a place to practice  
their English 
speaking skills 
 

WTC and 
question 

PS 4 
Iya. Tujuannya agar saya dapat meng improve 
speaking saya, walaupun mungkin pronuntiation 

Tujuannya agar saya dapat meng improve 
speaking saya. 

Improve 
speaking skill 

to become more 
confident speaking 

WTC and 
question 
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dan jawaban saya tidak sepenuhnya benar, bahkan 
jika saya terpaksa harus mix antara bahasa 
indonesia dan bahasa inggris namun setidaknya 
saya telah mencoba menggunakan bahasa inggris 
 

in front of many 
people it takes 
practice to get used 
to did it. 

PS 5 

Tidak,karena saya orang yang kurang percaya diri 
dalam berbicara di hadapan banyak orang 
 

Karena saya orang yang kurang percaya 
diri dalam berbicara di hadapan banyak 
orang 
 

Be shame  

the number of other 
students or 
participants who 
will listen while 
talking makes some 
students feel 
insecure 
 

WTC and 
question 

PS 6 

Ya, Karena melatih mental kita untuk berbicara di 
depan umum. 
 

 Karena melatih mental kita untuk 
berbicara di depan umum. 
 

Improve 
speaking skill 

some students want 
to take advantage of 
this situation to 
keep them 
impressive in 
speaking 
 

WTC and 
question 

PS 7 

Ya, karena itu akan membantu meningkatkan 
kemampuan speaking saya meskipun harus di mix 
dengan bahasa indonesia dan saya yakin apabila 
ada grammar atau terjadi kesalahan pada saat saya 
sedang mengutarakan pendapat pasti akan di 
koreksi langsung oleh dosen yang bersangkutan 
 

 karena itu akan membantu meningkatkan 
kemampuan speaking saya 

Improve 
speaking skill 

mixing languages in 
communication 
makes students 
speak fluently and 
get used to new 
vocabulary 

WTC and 
question 

PS 8 
Iya. Karena saya ingin berusaha lebih lancar lagi 
dalam speaking dan salah satu cara paling jitu 
yaitu memberanikan diri menjawab pertanyaan 

Karena saya ingin berusaha lebih lancar 
lagi dalam speaking dan salah satu cara 
paling jitu yaitu memberanikan diri 

Improve 
speaking skill 

In this situation the 
students will fight 
their fear to build a 

WTC and 
question 
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dari dosen meskipun mungkin terbata-bata atau 
pun penghinaanya tidak benar, tapi dari hal seperti 
itu keberanian kita akan terbangun dan akan 
semakin giat lagi dalam speaking. 
 

menjawab pertanyaan dari dosen stronger mentality 
in creating an active 
class 

PS 9 

Iya saya akan menjawab jika saya tahu 
jawabannya, mengapa karena menurut saya itu 
dapat memberikan nilai tambahan pada diri saya 
dimana saya harus membiasakan untuk berani 
berbicara dalam kelas 
 

saya akan menjawab jika saya tahu 
jawabannya, 

Knowledge 
about quesion  

building the 
students motivation 
to be more active in 
class, the lecturers 
always provide 
additional score as 
an appreciation 

WTC and 
question 

PS 10 

Iya, karena ketika kita dapat menjawab pertanyaan 
tersebut kita dapat mengeluarkan argumen kita 
serta melatih kecakapan skill speak. 
 

kita dapat mengeluarkan argumen kita 
serta melatih kecakapan skill speak. 
 Improve 

speaking skill 

This situation is 
used by students as 
a place to practice  
their English 
speaking skills 
 

WTC and 
question 

PS 11 

Iya kadang-kadang saya menjawabnya , karena itu 
merupakan salah satu tanggapan saya kepada 
dosen dan dengan menjawab pertanyaan atau 
memberikan pendapat kemudian saya salah maka 
beliau akan memperbaikunya dan saya bisa belajar 
dari kesalahan itu. 
 

dengan menjawab pertanyaan atau 
memberikan pendapat kemudian saya 
salah maka beliau akan memperbaikunya 
dan saya bisa belajar dari kesalahan itu. 
 

Improve 
speaking skill 

some students think 
that the failure is a 
memorable 
experience 

WTC and 
question 

PS 12 

iya saya ingin supaya bisa lebih terbiasa dalam 
mengucapkan bahasa inggris 
 

saya ingin supaya bisa lebih terbiasa 
dalam mengucapkan bahasa inggris 
 

Improve 
speaking skill 

increasing speaking 
practice in class 
makes students 
more fluently to 
speak 

WTC and 
question 
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PS 13 

Iya. Karena itu akan melatih keberanian dan 
kemampuan speaking saya. 
 

Karena itu akan melatih keberanian dan 
kemampuan speaking saya. 
 

Improve 
speaking skill 

In this situation the 
students will fight 
their fear to build a 
stronger mentality 
in creating an active 
class 
 

WTC and 
question 

PS 14 

Saya akan menjawab jika saya tahu jawabannya. 
Karena hal tersebut menjadi sarana 
mengemukakan pendapat kita. 
 

Saya akan menjawab jika saya tahu 
jawabannya. 

Knowledge 
about question  

background 
knowledge 
encourages students 
to express their 
opinions in the 
classroom 

WTC and 
question 

PS 15 

Ya, saya akan mengangkat tangan dan menjawab 
menggunakan bahasa Inggris meskipun masih 
campur bahasa indonesia 
 

saya akan mengangkat tangan dan 
menjawab menggunakan bahasa Inggris 
meskipun masih campur bahasa Indonesia 

Improve 
speaking skill 

mixing languages in 
communication 
makes students 
speak fluently and 
get used to new 
vocabulary 
 

WTC and 
question 
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Appendix 1.1.2 Coding Q2 

 

2. Jika dosen Speaking meminta mahasiswa untuk berkomentar, apakah anda akan memberikan komentar dalam Bahasa Inggris? 
Mengapa? 
 

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 

Saya akan berkomentar dalam bahasa Inggris dan 
menjawab sebisa saya, karena sudah seharusnya 
sesuai dengan mata kuliahnya yaitu berbicara agar 
melatih cara berbicara yang baik 
 

Saya akan berkomentar dalam bahasa 
Inggris dan menjawab sebisa saya, 

Be more active 
in the classroom 

a teacher gives an 
opportunity for 
students to practice 
expressing their 
opinions in the 
classroom 

WTC and 
question 

PS 2 

Ya, karena bisa melatih pikiran agar lebih kritis 
dan kreatif 
 

karena bisa melatih pikiran agar lebih 
kritis dan kreatif 
 

Be critical 
thinking 

when given the 
opportunity to 
comment on 
something in 
classroom students 
feel challenged to 
thinking more 
critically 
 

WTC and 
question 

PS 3 

Tentu, Karena saya ingin menjadi mahasiswa yang 
aktif dalam kelas supaya jika seandainya saya 
masih punya kesalahan dalam speaking saya, saya 
bisa memperoleh kritikan untuk dibenarkan. 
 

saya ingin menjadi mahasiswa yang aktif 
dalam kelas 
 
saya bisa memperoleh kritikan untuk 
dibenarkan 

Be more active 
in the classroom 

In this situation, 
students want to be 
active students in 
the class and get 
criticism to be 
justified. 

WTC and 
question 

PS 4 jika memang dosen meminta mahasiswa untuk saya akan menggunakan bahasa inggris Be more active Inspire students to WTC and 
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berkomentar, tentu dalam memberikan komentar 
saya akan menggunakan bahasa inggris apalagi 
didalam mata kuliah speaking dosen mata kuliah 
selalu membangkitkan semangat mahasiswa untuk 
berkomentar dan mengeluarkan ide dan pendapat 
kita masing2, walaupun harus mix antara bahasa 
indonesia dan bahasa inggris 
 

apalagi didalam mata kuliah speaking 
dosen mata kuliah selalu membangkitkan 
semangat mahasiswa untuk berkomentar 
dan mengeluarkan ide dan pendapat kita 
masing2 

in the classroom comment and 
express their ideas 
and opinions using 
English in 
classroom 

question 

PS 5 

Tidak,karena saya kurang percaya diri dalam 
berkomentar dan saya merasa takut saat 
memberikan komentar 
 

saya kurang percaya diri dalam 
berkomentar dan saya merasa takut saat 
memberikan komentar 
 

Nit cofidence 

In this situation 
students feel less 
confident and feel 
afraid when giving 
comments. 

WTC and 
question 

PS 6 
Ya, untuk melatih critical thinking kita. 
 

untuk melatih critical thinking kita. 
 

Be critical 
thinking  

Practice critical 
thingking. 

WTC and 
question 

PS 7 

Ya, tentu saya akan memberikan komentar 
dalam bahasa inggris karena dengan cara ini saya 
merasa ini memudahkan saya dan sangat 
membantu meningkatkan kemampuan speaking 
karena siap tidak siap kita harus berani 
mengutarakan pendapat kita karena adanya 
instruksi dari dosen yang bersangkutan untuk 
memberi komentar 
 

saya akan memberikan komentar dalam 
bahasa inggris karena dengan cara ini saya 
merasa ini memudahkan saya dan sangat 
membantu meningkatkan kemampuan 
speaking 

Be more active 
in the classroom 

In this situation, 
students want to be 
active students in 
the class 

WTC and 
question 

PS 8 

Iya, karena disaat seperti itulah kita akan dinilai 
sampai dimana kemampuan kita dalam speaking 
dan itu menjadi ujian bagi kita untuk selalu 
improve our skill 
 

disaat seperti itulah kita akan dinilai 
sampai dimana kemampuan kita dalam 
speaking dan itu menjadi ujian bagi kita 
untuk selalu improve our skill 
 

Be more active 
in the classroom 

In this situation, 
students want to be 
active students in 
the class and 
improving skills 

WTC and 
question 

PS 9 
Iya saya akan berusaha sebisa saya untuk 
memberikan komentar, Mengapa, karena dapat 

saya akan berusaha sebisa saya untuk 
memberikan komentar, 

Be critical 
thinking  

Provide comment to 
train the brain in 

WTC and 
question 
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melatih otak sayau untuk berpikir lebih kreatif 
dalam mengeluarkan sebuah ide 
 

 
karena dapat melatih otak sayau untuk 
berpikir lebih kreatif dalam mengeluarkan 
sebuah ide 

creative thingking 
and issuing ideas. 

PS 10 

Iya, karena kita harus membiasakan berbicara 
english ketika ditanyai dosen dari jurusan bahasa 
inggris sekalian menambah dan mengasah 
kemampuan yang ada pada diri. 
 

kita harus membiasakan berbicara english 
ketika ditanyai dosen dari jurusan bahasa 
inggris sekalian menambah dan mengasah 
kemampuan yang ada pada diri. 
 

Be more active 
in the classroom 

In this situation, 
students want to be 
active students in 
the class and 
improving skills 

WTC and 
question 

PS 11 

Dalam kelas online selalu, karena itu wajib dan 
dengan memberikan komentar menurut saya itu 
merupakan satu batu loncatan untuk bisa speaking 
 

dengan memberikan komentar menurut 
saya itu merupakan satu batu loncatan 
untuk bisa speaking 
 

Be more active 
in the classroom 

Commenting as a 
start to talk using 
English in the class 

WTC and 
question 

PS 12 

iya karena agar meningkatkan dan melatih diri 
untuk selalu membiasakan berbicara bahasa 
inggris 
 

agar meningkatkan dan melatih diri untuk 
selalu membiasakan berbicara bahasa 
inggris 
 

Be more active 
in the classroom 

Improve and 
practicing speaking 
English  

WTC and 
question 

PS 13 

Iya. Karena merespon dosen dalam bahasa Inggris 
juga membantu skill speaking saya. 
 

Karena merespon dosen dalam bahasa 
Inggris juga membantu skill speaking 
saya. 
 

Be more active 
in the classroom 

Respond to the 
lecturer can help 
students to improve 
speaking skill 

WTC and 
question 

PS 14 

Saya akan berkomentar karena selain melatih 
kepercayaan diri juga dapat melatih kelancaran 
pelafalan 
 

Saya akan berkomentar karena selain 
melatih kepercayaan diri juga dapat 
melatih kelancaran pelafalan 
 

Not confidence  

Provide comment to 
train confident and 
practice English 
fluent  

WTC and 
question 

PS 15 

Ya, karena saya harus mengembangkan 
pengetahuan dengan berbicara menggunakan 
bahasa inggris 
 

karena saya harus mengembangkan 
pengetahuan dengan berbicara 
menggunakan bahasa inggris 

Not confidence  

Using English can 
help students to 
develop knowledge. 

WTC and 
question 
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Appendix 1.1.3 Coding Q3 

3. Jika dosen Speaking mengajukan pertanyaan ke kelompok anda, apakah anda akan memberikan respon dalam Bahasa 

Inggris? Mengapa?  

Name Raw Data  Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 

Iya, tentu saja. Namun jika dosen tersebut 
mengatakan bisa menggunakan bahasa Indonesia 
saya akan menggunakannya tapi saya akan 
menggunakan bahasa Inggris sebisa saya. 
 

Jika dosen tersebut mengatakan bisa 
menggunakan bahasa Indonesia saya akan 
menggunakannya tapi saya akan 
menggunakan bahasa Inggris sebisa saya. 
 

 Will mixed 
with Bahasa 

Indonesia  

Use Indonesian and 
English according 
to the agreement of 
the lecturer. 

WTC and 
question 

PS 2 
Tidak, supaya bisa mendengar respon orang lain 
 

supaya bisa mendengar respon orang lain 
 

Give the other 
chance 

Give respon to 
other people in the 
classroom 

WTC and 
question 

PS 3 
Tidak, karena saya juga ingin agar teman saya 
yang lain punya kesempatan yang sama untuk 
speak up. 

Agar teman saya yang lain punya 
kesempatan yang sama untuk speak up. 

Give the other 
chance 

Give a chance to 
talk to other friends. 

WTC and 
question 

PS 4 

iya, saya akan mencoba menggunakan bahasa 
inggris agar saya dapat belajar melatih improve 
saya di depan banyak orang, walaupun jawaban 
saya tidak sepenuhnya benar. 

saya dapat belajar melatih improve saya di 
depan banyak orang 

Will be rated by 
lecturer  

Can learn to train 
and improve even 
though the answers 
given are not 
completely correct. 

WTC and 
question 

PS 5 

Ya,terkadang saya memberikan respon ketika saya 
dipilih sebagai orang yang harus memberikan 
respon tersebut 
 

saya memberikan respon ketika saya 
dipilih sebagai orang yang harus 
memberikan respon tersebut 

If choosen by 
the lecturer 

Provide a response 
according to the 
choice of the 
lecturer 

WTC and 
question 

PS 6 
Ya, untuk melatih speaking kita. 
 

Untuk melatih speaking kita. Will be rated by 
lecturer 

To practice spaking 
skill 

WTC and 
question 
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PS 7 

Ya, saya akan memberi respon menggunakan 
b.inggris meskipun saya tau bahwa pada saat 
memberi respon, pasti adanya sedikit kesalahan 
atau tata bahasa yg kurang tepat tapi saya tidak 
merasa khawatir dengan itu karena saya tidak 
sendiri, teman kelompok pasti ikut membantu 
 

saya akan memberi respon menggunakan 
b.inggris  
 
 sedikit kesalahan atau tata bahasa yg 
kurang tepat 

Will be rated by 
lecturer 

Keep responding 
using English even 
though there are a 
few errors or 
grammatical errors. 

WTC and 
question 

PS 8 

Iya. Sama seperti jawaban pertanyaan 
sebelumnya, karena ingin mengetahui kemampuan 
dan bisa dinilai oleh dosen 

ingin mengetahui kemampuan dan bisa 
dinilai oleh dosen Will be rated by 

lecturer 

Want to know the 
ability and can be 
assessed by the 
lecturer 

WTC and 
question 

PS 9 
Insya Allah saya akan merespon selagi saya bisa, 
karena saya ingin membuat diri saya lebih aktif 
berbicara didalam kelompok tersebut 

karena saya ingin membuat diri saya lebih 
aktif berbicara didalam kelompok tersebut 

Will be rated by 
lecturer 

To be more active 
in speaking in 
groups 

WTC and 
question 

PS 10 
Iya, karena memberikan respon dapat 
meningkatakn kreativitas grup dan membuat grup 
kita menjafi lebih berkembang. 

memberikan respon dapat meningkatakn 
kreativitas grup 

Will be rated by 
lecturer 

Give a respond to 
improve grup 
creativity  

WTC and 
question 

PS 11 

Iya tapi kadang-kadang juga mix dengan bahasa 
indonesia, karena jika saya tidak menjawabnya 
saya tidak tahu apa-apa nantinya meskipun bahasa 
Inggrisnya masih dicampur bahasa Indonesia. 
 

kadang-kadang juga mix dengan bahasa 
indonesia, Will mixed with 

bahasa 
indonesia  

Sometimes speak 
mix with 
Indonesian 

WTC and 
question 

PS 12 

iya karena dalam belajar bahasa inggris sangatlah 
penting untuk membiasakan diri berbicara bahasa 
inggris 
 

dalam belajar bahasa inggris sangatlah 
penting untuk membiasakan diri berbicara 
bahasa inggris 

Will be rated by 
lecturer 

Get used to 
speaking in English 
because it is very 
important in 
learning 

WTC and 
question 

PS 13 
Tidak. Karena dia tidak pernah mengajukan 
pertanyaan pada kelompok kami 
 

dia tidak pernah mengajukan pertanyaan 
pada kelompok kami 
 

Give the other 
chance  

Never give question 
in group 

WTC and 
question 

PS 14 Ya, karena sudah sepatutnya kita menjawab jika karena sudah sepatutnya kita menjawab If choosen by It is a obligation to WTC and 
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ada yang bertanya. jika ada yang bertanya the lecturer answer when 
lecturer give 
questions 

question 

PS 15 

Ya, karena dosen speaking ingin mengetahui 
seberapa jauh pemahaman saya dalam bahasa 
inggris 

dosen speaking ingin mengetahui seberapa 
jauh pemahaman saya dalam bahasa 
inggris 

Will be rated by 
lecturer 

Speaking lecturer 
want to know how 
far knowledge in 
English  

WTC and 
question 
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Appendix 1.1.4 Coding Q4 

4. Jika dosen Speaking mengajukan pertanyaan ke kelompok lain atau ke salah satu mahasiswa, apakah anda akan memberikan 

respon dalam Bahasa Inggris jika pertanyaan tersebut masih membutuhkan klarifikasi? Mengapa?  

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 
Tidak. Karena pertanyaan itu ditujukan untuk 
orang lain. 
 

Karena pertanyaan itu ditujukan untuk 
orang lain. 
 

Not usually 
speak in the 
classroom  

Because the 
question is intended 
for others. 

WTC and 
opinion 

PS 2 

Terkadang saya merespon jika itu masih perlu di 
tanggapi karena itu akan membangun cara berpikir 
kita dan bisa mengsingkronkan kerja otak dengan 
apa yang akn kita ucapkan karena kita akan 
otomatis berbicara tanpa harus berpikir terlalu 
lama. 
 

saya merespon jika itu masih perlu di 
tanggapi karena itu akan membangun cara 
berpikir kita Give a respond 

when still 
needed 

By giving a 
response will build 
our way of thinking 

WTC and 
opinion 

PS 3 

Tergantung, karena sebuah jawaban haruslah 
dituntas secara jelas agar tidak menjadi 
penghambat pengertian di kemudian hari. 
 

Sebuah jawaban haruslah dituntas secara 
jelas agar tidak menjadi penghambat 
pengertian di kemudian hari. 
 

Give a respond 
when still 

needed 

An answer must be 
given clearly so as 
not to be 
misunderstood 

WTC and 
opinion 

PS 4 
Tidak, karena dalam berbicara saya masih harus 
banyak belajar menggunakan bahasa inggris 
 

dalam berbicara saya masih harus banyak 
belajar menggunakan bahasa inggris 

Not usually 
speak in the 
classroom  

In speaking skill 
still have to learn a 
lot to use English  

WTC and 
opinion 

PS 5 
iya karena agar mudah untuk berbicara dalam 
bahasa inggris 
 

agar mudah untuk berbicara dalam bahasa 
inggris 

Class will be 
more active  

It is more easy to 
speaking in English  

WTC and 
opinion 

PS 6 
Ya, saya akan memberikan respon b.inggris tetapi 
seperti yang saya katakan sebelumnya saya akan 

saya akan memberikan respon b.inggris 
tetapi seperti yang saya katakan 

Class will be 
more active 

Give response in 
English but will be 

WTC and 
opinion 
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mix dengan bahasa indonesia karena b.inggris 
saya masih sangat minim dan saya yakin dengan 
cara ini perlahan b.inggris ku akan semakin 
meningkat 
 

sebelumnya saya akan mix dengan bahasa 
Indonesia 

mixed with 
Indonesian  

PS 7 

Iya. Jika saya memahami pertanyaan yang ada 
saya akan klarifikasi dengan menggunakan bahasa 
inggris, Karena seperti yang diketahui bahwa kita 
sebagai mahasiswa jurusan bahasa inggris. Jadi 
sangat penting jika didala kelas kita mencoba 
WTC and opinion berdiskusi dengan berbahasa 
inggris 

Jika saya memahami pertanyaan yang ada 
saya akan klarifikasi dengan menggunakan 
bahasa inggris, Give a respond 

when still 
needed 

Will clarify using 
English if I 
understand the 
question and it is 
important to discuss 
in the class using 
English  

WTC and 
opinion 

PS 8 

Ya, karena saya akan memberikan pendapat saya 
tentang jalan keluar tersebut apabila dibutuhkan. 

saya akan memberikan pendapat saya 
tentang jalan keluar tersebut apabila 
dibutuhkan. 
 

Give a respond 
when still 

needed 

Give an opinion if 
needed WTC and 

opinion 

PS 9 
Iya. Karena saya ingin menyampaikan aspirasi 
saya juga. 

Karena saya ingin menyampaikan aspirasi 
saya juga. 
 

Class will be 
more active 

Want to tell 
aspiration  

WTC and 
opinion 

PS 10 

Saya akan memberikan klarifikasi jika saya bisa 
dan menjawabnya dalam bahasa Inggris. Namun 
jika saya kesulitan saya akan menggunakan bahasa 
Indonesia dan bahasa Inggris. 

Saya akan memberikan klarifikasi jika 
saya bisa dan menjawabnya dalam bahasa 
Inggris. 

Class will be 
more active 

Will clarify using 
English but when 
difficulties will use 
Indonesian  

WTC and 
opinion 

PS 11 
Ya, karena saya suka suasana kelas yang aktif. saya suka suasana kelas yang aktif. Class will be 

more active 
 

Love the active 
class atmosphere  

WTC and 
opinion 

PS 12 

Iya Insya Allah saya akan memberikan respon jika 
pertanyaan masih membutuhkan klarifikasi, 
mengapa karena agar pertanyaan tersebut menjadi 
jelas apabila saya merespon 

saya akan memberikan respon jika 
pertanyaan masih membutuhkan 
klarifikasi 
 
 

Give a respond 
when still 

needed  

Give an opinion if 
needed 

WTC and 
opinion 
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PS 13 

Ya, untuk mendorong diri kita agar selalu terbiasa 
berbicara bahasa inggris. 

Untuk mendorong diri kita agar selalu 
terbiasa berbicara bahasa inggris. 
 

Class will be 
more active  

To encourage 
ourselves to always 
get used to talking 
using English  

WTC and 
opinion 

PS 14 
Tidak,karena saya biasanya tidak terlalu banyak 
bicara ketika di kelas 

saya biasanya tidak terlalu banyak bicara 
ketika di kelas 
 

Not usually 
speak in the 
classroom 

Never talk to much 
in classroom  

WTC and 
opinion 

PS 15 
Ya, untuk memperjelas apa yang menjadi pokok 

pembahasan 
untuk memperjelas apa yang menjadi 
pokok pembahasan 
 

Give a respond 
when still 

needed  

to clarify what is 
the subject of 
discussion 

WTC and 
opinion 
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Appendix 1.1.5 Coding Q5 

5. Apakah anda mengajukan pertanyaan kepada dosen Speaking dalam Bahasa Inggris jika masih kurang mengerti atau 

membutuhkan klarifikasi? Mengapa? 

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 

Terkadang saya menggunakan bahasa Inggris dan 
Indonesia, karena sudah seharusnya saya berbicara 
bahasa Inggris dalam mata kuliah tersebut selagi 
saya mengatahuinya. 
 

Terkadang saya menggunakan bahasa 
Inggris dan Indonesia Be able to 

understand the 
topic  

Sometimes use 
English and 
Indonesian  

WTC and 
opinion 

PS 2 
Ya, agar bisa mengerti materi atau pembahasan 
 

agar bisa mengerti materi atau 
pembahasan 
 

Be able to 
understand the 

topic 

To understand the 
topic  

WTC and 
opinion 

PS 3 

Ya, karena saya tidak begitu suka jika ada sesuatu 
hal yang tidak kunjung saya ketahui jawabannya. 

saya tidak begitu suka jika ada sesuatu hal 
yang tidak kunjung saya ketahui 
jawabannya. 
 

Be able to 
understand the 

topic 

Don’t really like 
thing that are 
difficult to answer 

WTC and 
opinion 

PS 4 

Kadang saya mengajukan pertanyaan jika memang 
saya sangat membutuhkan jawaban dari 
pertanyaan saya. Namun kadang saya sering 
merasa minder dan malu untuk mengajukan 
pertanyaan karena melihat pronoun dan ide2 dari 
teman2 yang lain lebih baik. Namun saat ini saya 
sedang mencoba untuk menghilangkan rasa 
minder itu. 

Kadang saya mengajukan pertanyaan jika 
memang saya sangat membutuhkan 
jawaban dari pertanyaan saya 
 
 
Namun kadang saya sering merasa minder 
dan malu untuk mengajukan pertanyaan 
karena melihat pronoun dan ide2 dari 
teman2 yang lain lebih baik. 
 

feel to ashame 
and feel 

insecure of 
pronunciation 

Sometimes ask 
questions if they 
really need answers 
but sometimes feel 
embarrassed to ask 
questions because 
they see ideas from 
other friends  

WTC and 
opinion 
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PS 5 

Tidak,karena ketika saya ingin menayakan hal 
tersebut selalu ada orang lain yang 
menanyakannya,jadi saya lebih sering merasa 
terwakilkan atas pertanyaan yang akan saya 
tanyakan 

saya lebih sering merasa terwakilkan atas 
pertanyaan yang akan saya tanyakan 
 
 
 

feel to ashame 
and feel 

insecure of 
pronunciation 

More often feel 
represented on the 
questions to be 
asked 

WTC and 
opinion 

PS 6 
Ya. Karena agar mendapatkan klarifikasi yang 
komplit 

agar mendapatkan klarifikasi yang komplit 
 

Be able to 
understand the 

topic 

Can get a complete 
clarification 

WTC and 
opinion 

PS 7 

Ya, karena pada saat mengajukan pertanyaan 
dengan menggunakan b.inggris saya tidak merasa 
takut jika terdapat kesalahan atau harus di mix 
dengan bahasa indonesia karena pasti dosen yang 
bersangkutan akan mengoreksinya 
 

saat mengajukan pertanyaan dengan 
menggunakan b.inggris saya tidak merasa 
takut jika terdapat kesalahan Be able to learn 

from mistake  

Feel afraid of 
making mistakes 
when asking 
questions in English  

WTC and 
opinion 

PS 8 

Ya. Saya biasanya menggunakan b inggris untuk 
bertanya kepada dosen, karena saya ingin dosen 
melihat sampai dimana ke mampuan saya dan bisa 
lebih mengasah otak lagi. 
 

Karena saya ingin dosen melihat sampai 
dimana ke mampuan saya dan bisa lebih 
mengasah otak lagi. 
 

Be able to learn 
from mistake 

Want to see the 
ability and sharpen 
the brain more 

WTC and 
opinion 

PS 9 

Iya Insya Allah pastinya saya akan bertanya, 
Mengapaa karena agar saya tahu dan lebih paham 
apa maksud dosen tersebut 
 

agar saya tahu dan lebih paham apa 
maksud dosen tersebut 
 

Be able to 
understand the 

topic 

Want to know 
better and 
understand what the 
lecturer meant  

WTC and 
opinion 

PS 10 

Iya, karena semakin sering kita bertanya maka 
semakin mudah kita mengerti dan paham 
mengenai klarifikasi yang di katakan sang dosen. 
 

Semakin sering kita bertanya maka 
semakin mudah kita mengerti dan paham 
mengenai klarifikasi yang di katakan sang 
dosen. 
 

Be able to 
understand the 

topic 

The more often you 
ask question, the 
easier will be to 
understand  

WTC and 
opinion 

PS 11 
Iya. Agar saya lebih paham dan mengerti saat 
mengerjakan tugas nantinya. 
 

Paham dan mengerti saat mengerjakan 
tugas nantinya. 
 

Be able to 
understand the 

topic 

Better understand 
when doing the task 

WTC and 
opinion 
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PS 12 

iya karena wajib bagi mahasiswa untuk bertanya 
apabila belum dimengerti 
 

wajib bagi mahasiswa untuk bertanya 
apabila belum dimengerti 
 

Be able to 
understand the 

topic 

The students 
obligation to ask 
something that is 
not understood  

WTC and 
opinion 

PS 13 
Iya. Karena rasa penasaran membuat saya sakit 
kepala maka dari itu saya harus bertanya. 
 

Karena rasa penasaran membuat saya sakit 
kepala maka dari itu saya harus bertanya. 
 

Be able to 
understand the 

topic 

Don’t like curiosity  
WTC and 
opinion 

PS 14 

Ya, karena itu merupakan kewajiban saya dan juga 
menjadi hak untuk mendapatkan pemahaman 
pembelajaran secara maksimal. 
 

kewajiban saya dan juga menjadi hak 
untuk mendapatkan pemahaman 
pembelajaran secara maksimal 

Be able to 
understand the 

topic 

Is a right and an 
obligation to 
understanding well 
in learning 

WTC and 
opinion 

PS 15 
Ya, karena saya harus memahami materi yang di 
berikan 
 

karena saya harus memahami materi yang 
di berikan 

Be able to 
understand the 

topic 

Must understand 
the topic that gived  

WTC and 
opinion 
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Appendix 1.1.6 Coding Q.6 

6. Apakah anda biasa menyatakan pendapat anda dalam Bahasa Inggris di depan kelas? Mengapa? 

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 
Jika didepan kelas jarang, karena masih malu. 
 

Jika didepan kelas jarang, karena masih 
malu. 
 

Not confident 
infront of many 

people  

Still shy to speak in 
front of the class 

WTC and 
Speaking  

PS 2 

Terkadang saya melakukannya terkadang juga 
tidak tergantung kemampuan saya dan jika itu 
disuruh, jika tidak saya mungkin hanya akan mix 
dengan bahasa. 
 

tidak tergantung kemampuan saya dan jika 
itu disuruh, jika tidak saya mungkin hanya 
akan mix dengan bahasa. 
 

Try to fluent in 
english  

Depending on 
ability 

WTC and 
Speaking 

PS 3 

Iya, karena saya selalu termotivasi untuk memiliki 
pemikiran terbuka dan share apa yang saya 
ketahui. 
 

karena saya selalu termotivasi untuk 
memiliki pemikiran terbuka dan share apa 
yang saya ketahui. 
 

Try to fluent in 
english  

Always motivated 
to have open 
thoughts and share 
knowledge  

WTC and 
Speaking 

PS 4 

Belum biasa dalam menyatakan pendapat di depan 
kelas namun saya akan selalu berusaha untuk 
meningkatkan kualitas dalam speaking 
 

Belum biasa dalam menyatakan pendapat 
di depan kelas 

Not confident 
infront of many 

people  

Not used to saying 
opinions in front of 
the class 

WTC and 
Speaking 

PS 5 

iya karena untuk melatih diri agar bisa berbahasa 
inggris haruslah berani mencoba berbicara terus 
biarpun itu masih banyak salah 
 

karena untuk melatih diri agar bisa 
berbahasa inggris haruslah berani 
mencoba berbicara 

Try to fluent in 
english 

Must be brave to 
practice in order to 
be able to speak 
English  

WTC and 
Speaking 

PS 6 
Ya, saya biasa menyatakan pendapat saya di depan 
kelas pada saat presentasi 
 

saya biasa menyatakan pendapat saya di 
depan kelas pada saat presentasi 
 

Try to fluently 
in english 

Express opinions 
during presentations 

WTC and 
Speaking 

PS 7 
Saya tidak biasa karena saya tidak biasa berbicara 
bahasa inggris dengan lancar didepan banyak 

saya tidak biasa berbicara bahasa inggris 
dengan lancar didepan banyak orang. 

Not confident 
infront of many 

Not used to saying 
opinions in front of 

WTC and 
Speaking 
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orang. 
 

 people the class  

PS 8 
Tidak biasa, karena kadang pendapat saya sudah 
diwakilkan oleh orang lain. 
 

karena kadang pendapat saya sudah 
diwakilkan oleh orang lain. 

Not confident 
infront of many 

people 

opinions have been 
represented by 
other people 

WTC and 
Speaking 

PS 9 
Iya. Karena saya menyukai hal itu Karena saya menyukai hal itu feel confident 

infront of class  
Like to express the 
opinion 

WTC and 
Speaking 

PS 10 

Jarang sekali saya mengemukakan pendapat di 
dalam kelas karena saya takut akan berbicara salah 
dalam bahasa Inggris 

saya mengemukakan pendapat di dalam 
kelas karena saya takut akan berbicara 
salah dalam bahasa Inggris 
 

Not confident 
infront of many 

people 

Afraid to saying 
opinions in front of 
the class 

WTC and 
Speaking 

PS 11 

Terkadang, karena kadang saya ingin melatih 
speaking saya namun terkadang juga saya malu-
malu. 
 

kadang saya ingin melatih speaking saya 
namun terkadang juga saya malu-malu. 
 

Not confident 
infront of many 

people 

Sometimes want 
practice English 
speaking skill but 
sometimes still shy 

WTC and 
Speaking 

PS 12 

Iya saya biasa, karena menurut saya sesuatu yang 
masih membutuhkan klarifikasi sebaiknya saya 
mencoba membuat pendapat yang baik dan Jelas 
agar dapat melatih mental keberanian saya dalam 
berbicara didepan kelas 

menurut saya sesuatu yang masih 
membutuhkan klarifikasi sebaiknya saya 
mencoba membuat pendapat yang baik 
dan Jelas 

Try to fluently 
in english  

Try to make good 
and crear opinions 
in order to train 
mentally in 
speaking 

WTC and 
Speaking 

PS 13 
Insyaallah, untuk mempelancar speaking kita dan 
cratical thinking kita. 

untuk mempelancar speaking kita dan 
cratical thinking kita 
 

Try to fluently 
in english 

To facilitate 
speaking and train 
critical thinking  

WTC and 
Speaking 

PS 14 

Ya,terkadang saya bisa menyatakan pendapat saya 
di depan kelas karena saya sudah menyiapkannya 
jauh sebelum hari itu 

saya bisa menyatakan pendapat saya di 
depan kelas karena saya sudah 
menyiapkannya jauh sebelum hari itu 
 

feel confident 
infront of class  

 

Can express 
opinions in front of 
the class because it 
has been prepared 
before 

WTC and 
Speaking 

PS 15 
Ya, untuk melatih rasa percaya diri Ya, untuk melatih rasa percaya diri 

 
feel confident 
infront of class  

To train confident WTC and 
Speaking 
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Appendix 1.1.7 Coding Q.7 

7. Apakah anda biasa menyatakan pendapat anda dalam Bahasa Inggris saat dalam kelompok? Mengapa? 

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 
Iya. Karena dengan berkelompok saya bisa 
berdiskusi dengan teman saya. 

Karena dengan berkelompok saya bisa 
berdiskusi dengan teman saya. 

Be more 
confident  

Can disscuss with 
friend in group  

WTC and 
Speaking 

PS 2 

Jarang karena saya berfokus agar teman kelompok 
saya paham dengan apa yang saya sampaikan 
kecuali teman sekelompok saya bisa paham 
dengan yang saya ucapkan atau bahkan teman 
kelompok saya mahir dengan bahasa inggris maka 
saya akan menggunakan bahasa inggris semampu 
saya. 

saya berfokus agar teman kelompok saya 
paham dengan apa yang saya sampaikan 

Challenging to 
speak  

Focus, so that group 
friends can 
understand 

WTC and 
Speaking 

PS 3 

Kadang, agar teman saya juga dapat berlatih 
mendengarkan bahasa inggris dan melatih speak 
dan komunikasi antar kelompok dengan 
memggunakan bahasa inggris. 

agar teman saya juga dapat berlatih 
mendengarkan bahasa inggris dan melatih 
speak dan komunikasi antar kelompok 
dengan memggunakan bahasa inggris. 

Will be helped 
by member 

group 

Can practice 
listening and 
practice spaking 
skill with group 
friends 

WTC and 
Speaking 

PS 4 
Ya, karena dalam kelompok saya biasa berbicara 
untuk melatih mental 

dalam kelompok saya biasa berbicara 
untuk melatih mental 
 

Be more 
confident 

Train mental with 
group friend 

WTC and 
Speaking 

PS 5 
iya karena agar teman teman kelompok ikut 
berbicara bahasa inggtis dengan demikian maka 
terciptalah belajar berbicara bersama sama 

agar teman teman kelompok ikut berbicara 
bahasa inggtis dengan demikian maka 
terciptalah belajar berbicara bersama sama 

Will be helped 
by member 

group 

Come speak 
English together  

WTC and 
Speaking 

PS 6 

Ya, karena pada saat kelompok saya merasa lebih 
percaya diri mengutarakan pendapat menggunakan 
b.inggris karena teman kelompok lainnya ikut 
membantu mengoreksi b.inggris ku dan bisa 
bertanya dengan teman kelompok apabila ada 

saat kelompok saya merasa lebih percaya 
diri mengutarakan pendapat menggunakan 
b.inggris karena teman kelompok lainnya 
ikut membantu mengoreksi b.inggris ku 

Will be helped 
by member 

group 

More confidents to 
express opinions 
using English 
because group 
friend are very 

WTC and 
Speaking 
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sesuatu yang saya tidak mengerti 
 

helpful 

PS 7 
Saya tidak biasa karena saya takut jika berbicara 
saya melakukan kesalahan. Namun saat ini saya 
sedang mencoba mengubah kebiasaa2 itu 

karena saya takut jika berbicara saya 
melakukan kesalahan 

Will be helped 
by member 

group 

Afraid to make 
mistakes when 
speaking 

WTC and 
Speaking 

PS 8 
Ya, karena itu sebagai kewajiban saya. karena itu sebagai kewajiban saya. 

 
Be more 
confident 

It is obligation WTC and 
Speaking 

PS 9 
Iya. Karena saya tidak mau kalah dengan 
mahasiswa lain. 

Karena saya tidak mau kalah dengan 
mahasiswa lain. 
 

Challenging to 
speak 

Do not want lose 
with other students 

WTC and 
Speaking 

PS 10 

ya, karena itu akan melatih cara kita berbicara dan 
teman juga bisa mengoreksinya jika salah. 

akan melatih cara kita berbicara dan teman 
juga bisa mengoreksinya jika salah. 
 

Will be helped 
by member 

group 

Practice how to 
speak because 
friends can correct 
it 

WTC and 
Speaking 

PS 11 

Ya, karena saya rasa itu dibutuhkan dalam 
kelompok, jikandalam satu kelompok diam saja 
makaa kita tidak akan menemukan titik temu, 
setidaknya ada satu orang yang harus memancing. 

Jika dalam satu kelompok diam saja 
makaa kita tidak akan menemukan titik 
temu, setidaknya ada satu orang yang 
harus memancing. 

Be more 
confident 

Expressing opinions 
is very important in 
groups to liven up 
discussion together  

WTC and 
Speaking 

PS 12 

Iya biasa, Agar saya dapat membiasakan diri lebih 
aktif dalam mengeluarkan ide dan berpikir 
sehingga didalam kelompok saya juga tergolong 
aktif 

Agar saya dapat membiasakan diri lebih 
aktif dalam mengeluarkan ide Be more 

confident 

Can get used to be 
more active in 
expressing ideas  

WTC and 
Speaking 

PS 13 
Ya, untuk melatih diri kita untuk selalu aktif di 
dalam kelas. 

untuk melatih diri kita untuk selalu aktif di 
dalam kelas. 

Be more 
confident 

To practice activity 
in class 

WTC and 
Speaking 

PS 14 

Ya,terkadang saya dapat menyatakan hal tersebut 
karena biasanya saya mendapatkan bantuan dari 
teman kelompok saya dan saya sudah menyiapkan 
hal tersebut 

Jika melakukan kesalahan saya 
mendapatkan bantuan dari teman 
kelompok saya 

Be more 
confident 

Will get help from 
group friend if there 
is a mistake  

WTC and 
Speaking 

PS 15 
Ya, karena itu menyenangkan karena itu menyenangkan 

 
Be more 
confident 

It is fun  WTC and 
Speaking 
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Appendix 1.1.8 Coding Q.8 

8. Apakah anda biasa berbicara dalam Bahasa Inggris kepada anggota kelompok lain/teman sebagai bagian dari proses/kegiatan 

pembelajaran? Mengapa? 

Name Raw Data Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 

Sebenarnya saya jarang berbicara dengan 
kelompok lain. Tapi ketika saya berbicara dengan 
mereka saya menggunakan bahasa Inggris namun 
terkadang masi terbata-bata, karena sudah 
seharusnya mahasiswa berbicara dalam bahasa 
Inggris sesuai dengan mata kuliahnya. 

ketika saya berbicara dengan mereka saya 
menggunakan bahasa Inggris namun 
terkadang masi terbata-bata 

Be able to 
correct each 

other  

Often to use 
English even 
though it is still 
stammering 

WTC and 
Speaking 

PS 2 
Ya, karena itu sebagian dari proses belajar 
 

karena itu sebagian dari proses belajar Be able to 
correct each 

other 

Part of the learing 
process 

WTC and 
Speaking 

PS 3 

Ya, jika kepada teman sekelas iya. Tapi jika 
kepada teman lain jarang karena jarang yang akan 
menferti apa yang saya katakan. 
 

jika kepada teman sekelas 
Be able to 

correct each 
other 

Talk o classmates 
more often than 
friends outside the 
class 

WTC and 
Speaking 

PS 4 

Iya. karena dalam pembelajaran speaking kita 
sering diajak berdiskusi dalam bahasa inggris 
dengan teman2 kelompok 
 

dalam pembelajaran speaking kita sering 
diajak berdiskusi dalam bahasa inggris 
dengan teman2 kelompok 
 

Be able to 
correct each 

other 

Often invited to 
discuss with group 
friends when 
learning in speaking 
class 

WTC and 
Speaking 

PS 5 

Ya,terkadang saya menggunakan bahasa inggris 
sedikit demi sedikit karena saya belum terlalu 
fasih dalam berbahasa inggris 
 

menggunakan bahasa inggris sedikit demi 
sedikit karena saya belum terlalu fasih 
dalam berbahasa inggris 
 

Be able to 
exercise to talk 

Use English little 
by little because it 
is not too fluent 

WTC and 
Speaking 
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PS 6 
Ya. Untuk melatih skill speaking kita 
 

Untuk melatih skill speaking kita Be able to 
exercise to talk 

Practicing speaking 
skill 

WTC and 
Speaking 

PS 7 

Ya, karena pada saat berbicara dengan teman yang 
lain menggunskan b. Inggris kita bisa saling 
mengoreksi satu sama lain 
 

karena pada saat berbicara dengan teman 
yang lain menggunskan b. Inggris kita bisa 
saling mengoreksi satu sama lain 
 

Be able to 
correct each 

other 

Will get correction 
from group friend if 
there is a mistake 

WTC and 
Speaking 

PS 8 

Terkdang, itupun jika diperlukan atau memang 
diharuskan , jika tidak saya biasanya 
menggunakan bahasa indonesia mix inggris tidak 
full bahasa. 
 

itupun jika diperlukan atau memang 
diharuskan 
 
jika tidak saya biasanya menggunakan 
bahasa indonesia mix inggris tidak full 
bahasa. 
 

Be able to 
correct each 

other 

Sometimes use 
mixed language in 
the class 

WTC and 
Speaking 

PS 9 

Iya biasa, karena dengan banyaknya latihan 
berbicara dapat berdampak baik pada diri saya 
dalam melatih untuk meningkatkan lancarnya saya 
berbicara sesama teman/kelompok 
 

dengan banyaknya latihan berbicara dapat 
berdampak baik pada diri saya dalam 
melatih untuk meningkatkan lancarnya 
saya berbicara sesama teman/kelompok 
 

Be able to 
exercise to talk 

More practicing 
English speaking 
skill can increase 
fluent in English 
when talk with 
group friend  

WTC and 
Speaking 

PS 10 

Kadang, karena dikelas kita dituntut untuk 
membiasakan diri untuk selalu berinteraksi dan 
melatih kualitas kita. 
 

dikelas kita dituntut untuk membiasakan 
diri untuk selalu berinteraksi dan melatih 
kualitas kita. 
 

Be able to 
correct each 

other 

Get used to always 
interact and train 
quality  

WTC and 
Speaking 

PS 11 
Iya , agar bisa menemukan jawaban dari kelompok 
lain seperti apa. 
 

agar bisa menemukan jawaban dari 
kelompok lain seperti apa New vocabulary 

To find answers 
from other groups 

WTC and 
Speaking 

PS 12 

iya agar lebih terbiasa menggunakan bahasa 
inggris dan juga agar mendapatkan kosa kata baru 
apabila kita belum mengetahuinya 
 

lebih terbiasa menggunakan bahasa inggris 
dan juga agar mendapatkan kosa kata baru 

New vocabulary 

More accustomed 
to use English and 
find new vocab 

WTC and 
Speaking 

PS 13 Tidak. Saya lebih memilih bahasa Indonesia saja Saya lebih memilih bahasa Indonesia saja Be able to Prefer Indonesian WTC and 
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  exercise to talk language  Speaking 

PS 14 
Iya, karena saya anak pbi dan juga melatih skill 
speaking. 
 

karena saya anak pbi dan juga melatih 
skill speaking. 

Be able to 
exercise to talk 

To train speaking 
skill as a students 

WTC and 
Speaking 

PS 15 
Ya, karena saya ingin melatih speaking agar lebih 
lancar 

karena saya ingin melatih speaking agar 
lebih lancer 

Be able to 
exercise to talk 

To practicing 
speaking for more 
fluent in English  

WTC and 
Speaking 
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Appendix 1.1.9 Coding Q.9 

9. Apakah anda biasa berbicara dalam Bahasa Inggris kepada anggota kelompok lain/teman sebagai bagian dari bersosialisasi? 
Mengapa? 

Name Raw Data  Coding Categorization  Interpretation Theme 

PS 1 

Jika itu diharuskan maka saya menggunakan 
bahasa Inggris, karena dengan begitu kita juga 
bisa melatih kemampuan berbicara kita agar kita 
bisa tahu sampai mana kita sudah bisa berbicara 
bahasa Inggris. 
 

Jika itu diharuskan maka saya 
menggunakan bahasa Inggris 

Speak english 
only in the 
classroom 

Will use English if 
it required  

WTC and 
Speaking 

PS 2 
Ya, karena saya merasa itu hebat 
 

Ya, karena saya merasa itu hebat 
 

Challenging to 
talk 

It is a freat thing  WTC and 
Speaking 

PS 3 
Ya, karena saya rasa itu asyik dan sedikit 
menantang. 
 

Ya, karena saya rasa itu asyik dan sedikit 
menantang. 
 

Challenging to 
talk 

Feel more fun and a 
little more 
challenging  

WTC and 
Speaking 

PS 4 

Iya, saya sering melakukannya dengan sahabat 
saya. Tujuannya agar kami saling bertukar 
pendapat, melatih speaking, serta melatih 
pronountiation kita sebelum berbicara didepan 
banyak orang. Dan kami berharap itu dapat 
menjadi kebiasaan kita dalam berkomunikasi 
ketika bertemu 
 

Tujuannya agar kami saling bertukar 
pendapat, melatih speaking, serta melatih 
pronountiation kita sebelum berbicara 
didepan banyak orang. More flurntly to 

talk 

Can exchange 
opinions, practice 
speaking, and 
practice pronouns 
before speaking in 
front of many 
people 

WTC and 
Speaking 

PS 5 

Ya,berbicara dalam bahasa inggris biasanya saya 
lakukan sedikit demi sedikit dan terkadang saya 
mendapatkan bantuan dari teman saya karena saya 
belum terlalu lancar dalam menggunakan bahasa 
inggris 
 

saya lakukan sedikit demi sedikit dan 
terkadang saya mendapatkan bantuan dari 
teman saya Challenging to 

talk 

Will get help from  
friend 

WTC and 
Speaking 
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PS 6 
Ya, karena untuk lebih mudah untuk  

beradaptasi 
 

Ya, karena untuk lebih mudah untuk  
beradaptasi 
 

More fluently to 
talk 

Easier to adapt  
WTC and 
Speaking 

PS 7 

Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya karena 
pada saat berkomunikasi dengan teman 
menggunakan b.inggris kita bisa saling 
mengoreksi dan itu bisa membuat kami terpacu 
untuk terus belajar 
 

pada saat berkomunikasi dengan teman 
menggunakan b.inggris kita bisa saling 
mengoreksi dan itu bisa membuat kami 
terpacu untuk terus belajar 

Challenging to 
talk 

Will get help from  
friend and can 
increase the 
willingness to learn  

WTC and 
Speaking 

PS 8 

Ya, saya biasanya menggunakan bahasa inggris 
untuk bersosialisasi jika memang kelompok 
tersebut paham dengan ucapan saya dan mereka 
mau jika bersosialisasi menggunakan bahasa 
inggris. 
 

saya biasanya menggunakan bahasa 
inggris untuk bersosialisasi 

Challenging to 
talk 

Use language to 
socialize  

WTC and 
Speaking 

PS 9 

Iya biasa, karena itu dapat menjadikan tantangan 
tersendiri buat saya agar lebih tekun dalam latihan 
guna membuat saya lancar sehingga dalam 
bersosialisasi, sedikit demi sedikit saya juga bisa 
berbicara bahasa inggris 
 

karena itu dapat menjadikan tantangan 
tersendiri buat saya agar lebih tekun dalam 
latihan guna membuat saya lancar 
sehingga dalam bersosialisasi 

Challenging to 
talk 

Can make it a 
challenge to be 
more diligent in 
practicing and can 
be fuent when 
socializing  

WTC and 
Speaking 

PS 10 

Kadang, agar bahasa inggris saya semakin lancar 
sehingga saya bersosialisasi menggunakan bahasa 
inggris. 
 

agar bahasa inggris saya semakin lancer 
More fluently to 

talk 

To be more fluent 
in socializing using 
English  

WTC and 
Speaking 

PS 11 

Kadang-kadang, jika lupa untuk berbicara Bahasa 
Inggris maka biasanya tidak berbicara bahasa 
Inggris lagi. 
 

jika lupa untuk berbicara Bahasa Inggris 
maka biasanya tidak berbicara bahasa 
Inggris lagi. 
 

Speak english 
only in the 
classroom 

Often forget to talk 
in English  WTC and 

Speaking 

PS 12 
iya agar teman kita juga tertarik untuk belajar 
bersama saat kita berbicara bahasa inggris 

agar teman kita juga tertarik untuk belajar 
bersama saat kita berbicara bahasa inggris 

Challenging to 
talk 

Make friends 
interested in 

WTC and 
Speaking 
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bersamanya 
 

bersamanya 
 

speaking English 
together  

PS 13 
Tidak. Saya lebih memilih bahasa Indonesia saja 
 

Saya lebih memilih bahasa Indonesia saja Speak english 
only in the 
classroom 

More prefer 
Indonesian  

WTC and 
Speaking 

PS 14 

Ya, karena untuk menjadikan hal tersebut menjadi 
kebiasaan dan berbagi ilmu/kosakata baru kepada 
teman lain. 
 

untuk menjadikan hal tersebut menjadi 
kebiasaan dan berbagi ilmu/kosakata baru 
kepada teman lain. 
 

More fluently to 
talk 

To make it a habit 
and be able to share 
knowledge or new 
vocab with other 
friends 

WTC and 
Speaking 

PS 15 

Ya, tetapi tidak sering saya lakukan karena saya 
masih harus banyak belajar dalam hal speaking 
dan melatih mental 
 

saya lakukan karena saya masih harus 
banyak belajar dalam hal speaking dan 
melatih mental 
 

Speak english 
only in the 
classroom 

Still have to learn 
morein terms of 
speaking and train 
mentally.  

WTC and 
Speaking 
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