
40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

Ketentuan pengisian  

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama 

2. Isilah pertanyaan-pertanyaan yang ada dengan menggunakan skala berupa angka 1 

– 6 dan menaruhnya di dalam kurung yang tersedia 

 

 

Contoh  

Saat saya melakukan percakapan dalam bahasa Inggris dan tidak tahu kata yang tepat 

dalam bahasa Inggrisnya, saya  

[4] mencoba mengingat kata-kata tersebut 

[5] membuat sinonimnya  

[6] beralih ke bahasa ibu (mother tongue) 

[3] bertanya kepada orang lain 

[2] menggunakan bahasa tubuh 

[1] berdiam diri dan tidak melanjutkan pembicaraan  

 

3. Isilah pertanyaan dengan baik dan benar  

 

 

Terima kasih dan selamat mengisi  
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Mahasiswa/mahasiswi Fakultas Sastra Jurusan S1 Sastra Inggris  

Angkatan  : ………… 

 
1. Saat melakukan percakapan bahasa Inggris, saya juga ….. 

[    ] a. mengingat kembali kosa kata-kosa kata berbahasa Inggris yang akrab di 

telingga saya (baik itu hampir sama dengan bahasa ibu/pertama/bahasa lain 

yang saya kenal)  

[    ] b. menggabungkan beberapa istilah-istilah atau kata-kata berbahasa Inggris serta 

merangkainya menjadi kalimat yang lebih panjang.  

  Contoh, kalimat “going to the concert” digabung  

  dengan pronouns (she, he, we, they, you) 

  menjadi   He’s going to the concert, but  

  She’s not, and i hope they will go with us ! 

[    ] c. menghindari percakapan sesaat atau sama sekali/ pindah 

Ke bahasa ibu (swithing to the mother)   

[    ] d. menunda dulu berbicara dan lebih fokus mendengarkan  

[    ] e. tetap mengambil resiko meneruskan pembicaraan  

[    ] f. meminta lawan berbicara mengkoreksi saya. 

 
2. Jika saya tidak tahu kosa kata yang tepat pada saat melakukan percakapan 

berbahasa Inggris, saya juga ….. 

[    ] a. mencoba mengingat kembali berdasarkan suara atau pengucapan kosa kata 

yang hampir sama dengan bahasa ibu/pertama/bahasa manapun juga yang saya 

kenal.  

  Contoh, lamp (bahasa Inggris) hampir sama dengan lampu (bahasa Indonesia)  

[    ] b. menstransfer ke bahasa asli saya yang artinya sama ataupun penulisannya 

hampir sama untuk dapat memahami kosa kata tersebut.  

 Contoh, Televisi (bahasa Indonesia)  Television (bahasa Inggris) 

[    ] c. saya menggunakan sinonim atau persamaan kata. 

             Kata yang hampir sama menyebut 

             “Pencil” untuk “pen”/mengunakan bahasa tubuh 

 contoh air ball untuk mengartikan balloon, ataupun yang hamper sama artinya, 

contoh pencil - pen 

[    ] d. menunda berbicara dan lebih fokus ke mendengarkan  
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[    ] e. mengambil resiko tetap melanjutkan pembicaraan walau mungkin melakukan 

kesalahan 

[    ] f. meminta orang lain mengkoreksi saya.  

   

3. Saya belajar bahasa Inggris di dalam/di luar kelas dengan cara  

[    ] a. mengkaji ulang (review) kembali/mempelajari materi-materi kembali   

[    ] b. berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahasa Inggris.  

[    ] c. berpartisipasi dalam percakapan yang ringan (yang dimana menarik dan kosa 

kata atau struktur katanya saya ketahui)  

[    ] d. membaca buku /bicara dengan orang lain mengenai bagaimana dapat berhasil 

belajar bahasa inggris  

[    ] e. menulis diari/buku harian dalam bahasa Inggris dan mendiskusikan 

perasaanmu dengan guru,teman,dll untuk mengekspresikan perasaanmu 

mengenai belajar bahasa inggris 

[    ] f. belajar bersama dengan rekan belajar saya. 

 

4. Pada saat lawan bicara saya atau orang lain berbicara bahasa Inggris, saya ….. 

[    ] a. juga mengingat-ingat kembali kosa kata-kosa kata berdasarkan 

suaranya/nadanya yang hampir sama dengan bahasa ibu/bahasa 

pertama/bahasa manapun yang saya kenal.  

  Contoh, helmet (bahasa Inggris) hampir sama dengan pengucapan               

helm  (bahasa Indonesia)  

[    ] b. mencoba menterjemahkan ke bahasa asli saya (native language) 

[    ] c. bertanya tentang arti dari kosa kata/kalimat yang diucapkan jika tidak 

memahami 

[    ] d. saya tetap memperhatikan dan tetap fokus mendengarkan 

[    ] e. saya tetap memberanikan diri mengambil resiko berbicara walaupun ada 

kemungkinan membuat kesalahan 

[    ] f. saya juga menanyakan mengenai pemikiran dan perasaan si pembicara  

5. Menggunakan/menerapkan istilah-istilah bahasa Inggris dengan cara ….. 

[    ] a. menempatkan kata-kata atau istilah-istilah atau kalimat-kalimat berbahasa 

Inggris dengan cara menempatkannya dalam percakapan.  

[    ] b. saya menggunakan pola-pola atau istilah-istilah berbahasa Inggris, contoh, 

“hello, how are you?” 
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[    ] c. menerapkannya dalam sebuah percakapan namun dengan istilah-

istilah/kalimat-kalimat/struktur bahasa Inggris yang sejauh ini saya dapat dan 

pahami  

[    ] d. mencari/menciptakan kesempatan-kesempatan untuk berlatih bahasa Inggris, 

contoh bergabung dalam klub internasional 

[    ] e. menulis diari/buku harian dalam bahasa Inggris 

[    ] f. bersama atau berlatih berbahasa Inggris dengan partner/rekan belajar atau 

dengan mereka yang lebih mahir berbahasa Inggris 

 

6. Pada saat saya mendapat tugas berbicara dalam bahasa Inggris, saya 

[    ] a. meninjau / mengingat-ingat kembali materi-materi yang saya dapat atau telah 

saya ketahui untuk mengerjakan tugas saya   

[    ] b. saya melihat di buku atau media elektronik (TV, internet) 

[    ] c. meminta bantuan orang lain dalam mengerjakan tugas saya  

[    ] d. mengidentifikasi maksud dari tugas yang diberikan, contoh membuat dialog 

dengan maksud melatih bercakap-cakap dalam bahasa Inggris 

[    ] e. saya mengambil resiko mengerjakan tugas walaupun mungkin melakukan 

kesalahan 

[    ] f. saya bekerja sama dengan rekan belajar saya  

 

7. Sebelum tampil berbicara (baik itu untuk pemenuhan tugas atau tidak), saya  

[    ] a. mencoba meninjau kembali materi-materi yang telah saya pelajari 

[    ] b. berlatih berulang-ulang mengenai cara pengucapan (pronunciation, intonation 

terlebih dahulu)  

[    ] c. saya menyiapkan topik pembicaraan dan kata-kata yang mempermudah saya 

menyampaikannya, dapat juga dengan menggunakan sinonim 

[    ] d. saya membuat perencanaan mengenai tugas tersebut yaitu menentukan apa 

saja yang perlu dalam menyelesaikan tugas dan apa yang kira-kira dibutuhkan 

untuk menyelesaikan tugas tersebut 

[    ] e. saya mencoba melakukan peregangan dan mencoba untuk tetap santai dan 

membuat pernyataan positif bahwa saya bisa 

[    ] f. mempelajari budaya inggris untuk persiapan tugas 

 

8. Untuk menjadi pelajar yang baik, saya ….. 

[    ] a. mengkaji ulang materi-materi yang telah saya dapat  
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[    ] b. saya berulang-ulang mempelajari materi/mengucapkan kosa kata/kalimat-

kalimat berbahasa Inggris  

[    ] c. meminta bantuan orang lain dalam belajar 

[    ] d. menyusun jadwal untuk belajar bahasa inggris dan menetapkan tujuan jangka 

panjang /pendek dalam belajar,contoh dapat menggunakan bahasa inggris 

dalam percakapan informal di akhir tahun. 

[    ] e. mengambil resiko melakukan kesalahan dalam proses belajar atau 

mengerjakan tugas 

[    ] f. belajar tentang budaya inggris  

 

9. Yang saya lakukan sebelum/saat menghadapi tugas/tantangan dalam berbicara 

bahasa Inggris 

[    ] a. meninjau kembali dan mengingat materi-materi yang ada 

[    ] b. mengenali dan menerapkan aturan atau struktur bahasa, contoh bentuk 

lampau/past tense menggunakan - ed  

[    ] c. meminta bantuan orang lain 

[    ] d. meninjau kembali material-material ataupun menyiapkan kosa kata-kosa kata 

yang diperlukan untuk menghadapi tugas dan aktivitas selanjutnya/yang akan 

datang 

[    ] e. saya memperhatikan tanda-tanda apa yang diberikan oleh tubuh (kuatir, stress, 

bahagian atau tegang) dan saya menggunakan musik dan tertawa untuk relax 

atau lebih santai 

[    ] f. bekerja sama dengan teman 

 

10. Jika saya telah berhasil menyelesaikan tugas/tidak berhasil dalam belajar 

berbicara bahasa Inggris 

[    ] a. tetap terus meninjau kembali pelajaran 

[    ] b. tetap berlatih berbahasa Inggris  

[    ] c. saya tetap meminta bantuan orang lain untuk belajar lebih baik 

[    ] d. saya mencoba mengetahui dan memperbaiki yang kesalahan yang telah saya 

lakukan dan menilai sendiri mengenai kemajuan saya dalam belajar 

[    ] e. saya memberi diri saya penghargaan 

 Contoh, berjalan-jalan atau berlibur di akhir pekan setelah berhasil dalam tes   

[    ] f. meminta orang lain mengkoreksi tugas saya atau kesalahan saya 
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