
APPENDIX I

“Transcript of students learning style”

Name Visual Auditory Kinesthetic Category
1 3 8 15 4 5 9 12 2 7 10 14

Christian Alvaro K 4 2 3 4 5 5 4 5 5 3 3 4 Auditory
Darren Jevan PH 2 3 3 2 5 1 5 5 3 2 4 2 Auditory
Emmanuella  Q M 4 4 4 2 3 5 2 3 2 2 5 2 Visual
Faith Maqdalene P 4 3 1 3 4 5 4 5 4 1 3 2 Auditory
Felicia Ainsley 5 1 5 5 4 5 1 1 3 3 1 1 Visual
Jessica Nathania R 4 5 5 5 1 5 3 5 3 3 2 4 Visual
Joyce Patricia 5 4 5 5 3 4 3 1 4 3 3 3 Visual
Marva Bryna Putra 5 3 5 1 3 1 4 5 5 5 5 5 Kinesthetic
Nathan Evan Wijaya 4 1 4 5 1 4 3 5 5 4 5 2 Kinesthetic
Nichelle Angelina 5 5 4 4 3 5 5 3 4 3 3 4 Visual
Rayven Christopher C 5 4 4 5 5 1 1 5 2 1 3 2 Visual
Sherlene Reysha M 4 3 3 1 5 4 4 5 5 2 4 2 Auditory
Stefany Tjahyadi 5 4 4 5 4 5 3 3 4 1 4 1 Visual
Theopilus T T 4 5 3 5 2 2 5 3 2 2 5 4 Visual
Valerie Caitlyn W 2 4 3 3 5 4 4 4 5 5 5 5 Kinesthetic
William Sanjaya 5 2 3 3 4 5 5 5 1 3 1 5 Auditory

The scoring of learning style adopted from University of Texas Learning Centre, 2006.



APPENDIX II

“Primary 3 Speaking Assessment”



APPENDIX III

“Questionnaire”

QUESTIONNAIRE OF LEARNING STYLE STUDENT AND

SPEAKING PROFICIENCY

“Answer according to yourself each yes huh? By way of marking (√) on the available column.!.

Note:

SA  = Strongly Agree D    = Disagree
A    = Agree SD  = Strongly Disagree
NA  = Neither agree or Disagree

No Statement
Answer

SA A NA D SD

1 I really like the neatness and beauty of the class

2 I am easier to learn by moving my body

3 I prefer to read alone rather than listen

4 I'm good at telling stories

5 I feel annoyed in learning when the class is crowded

6 I can speak English well

7 I use my finger as a pointer while reading

8 I find it easier to remember when looking directly

9 I like to talk loudly

10 I can not sit still for long

11 I understand the words in English

12 I prefer to hear music rather than reading

13 I speak fluent English at school and at home

14 I like to move my body while studying

15 I can read quickly and thoroughly

16 I use English well and correctly

Name :

Class :

No. :



APPENDIX IV

“Speaking Criteria”













































APPENDIX VIII

“Interview”

EMMANUELLA  M

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 I love English
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggris?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film bahsa inggris sama main kartu vocabulary biar tahu bahasa inggris
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 Iya biasanya lupa bahasa inggrisnya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Tanya miss

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 Miss sama teman teman kasih tahu bahasa inggrisnya

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?
 Iya dengan cara melihat gambar sama mengingatkan cerita saya lagi.

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 mungkin



FELICIA AINSLEY

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena miss selalu pakai game dan buku untuk belajar speaking bagus
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film sama baca cerita
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya berfikir

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Iya karena miss kasih tahu cara sesuai dengan yang saya bisa.kalau saya tidak
tahu ya saya speaking sendiri dengan apa yang sudah saya pelajari

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 Lebih baik



JESSICA NATHANIA R

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Suka banget

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena saya bisa bercerita
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah saja
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film sama baca cerita yang ada gambarnya
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Ya dengan berfikir

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Iya, saya boleh melihat gambar atau cerita saya sebentar.
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Mungkin bagus



JOYCE PATRICIA

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?

 Suka
 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena miss baik dan selalu fun belajar speaking
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah dan setiap hari dirumah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah dan dirumah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman, guru dan keluarga
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat movie, baca cerita dan saya punya kartu kartu buat bermain vocabulary di
belikan mama. Jadi kalau saya tidak bisa saya juga di ajari mama untuk melihat
dan membaca kamus

 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,
mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya coba ingat ingat cerita yang saya baca dan gambar yang saya ceritakan

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Guru meminta saya untuk mengingat apa yang saya baca lagi
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Bagus dong



NICHELLE ANGELINA

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Suka

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Speaking itu fun gak harus nulis
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah, kalau dirumah sama cece
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru,cece
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film bahasa inggris
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya lihat gambar kalau ada gambarnya

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Iya, saya boleh melihat gambar atau cerita saya sebentar.
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 bagus



RAYVEN CHRISTOPHER C

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?

 Iya
 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Suka aja karena gak bosen
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film sama nyanyi
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?

 Saya lupa bahasa inggrisnya
 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di

depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?
 Iya, miss suruh baca lagi, lihat gambar, buka kamus

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 good



STEFANY TJAHYADI

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Gak bosenin
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah dan di les
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah, kalau dirumah kadang sama mama papa
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru, mama dan papa
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat movie, baca cerita, lihat kamus yang di beliin mama
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 diam

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Iya, saya boleh melihat gambar atau cerita saya sebentar.
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Iya bagus



THEOPILUS TIMOTHY T

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena miss selalu ajak cerita
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah dan dirumah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru, koko, titi
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Melihat film
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan gambar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 berfikir

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Miss kasih waktu buat cerita lagi
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Gak tahu



APPENDIX IX
“Interview/ Auditory”

CHRISTIAN ALVARO K

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Suka

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Saya suka bicara
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah dan sama mama papa di rumah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah dan dirumah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman, guru, mama,papa, adek
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Saya suka mendengar cerita dari guru, mama dan teman teman, jadi saya
menirukan dari mereka.

 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,
mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?

 Mendengar cerita lalu menceritakan kembali
 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa

inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Diingat ingat

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Guru mengingatkan cerita  saya
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Saya jadi bisa



DARREN JEVAN P H

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?
 Menyenangkan

 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?
 Setiap hari di sekolah, di rumah, di tempat les

 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?
 Di sekolah, di rumah dan di tempat les

 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?
 Teman, guru, mami, papi, guru les

 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?
 Ya belajar saja kalau tidak bisa bahasa inggrisnya tanya mami dan papi

 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,
mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?

 Mendengar cerita dan cerita lagi
 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa

inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Diam dulu

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Guru memberikan instruksi lagi
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Kalau saran dari guru menurut saya lebih mudah karena saya jadi bisa. Mungkin
nilainya jadi bagus



FAITH MAGDALENE P

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena fun
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah, kalau di rumah sama guru les kalau ada guru les datang
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah dan dirumah kadang kadang
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggris?

 Teman, guru, kadang sama mama papa
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Saya belajar setiap hari dari guru dan teman teman. Kalau saya tidak bisa ya saya
bertanya dan mendengarkan teman dan guru berbicara.

 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,
mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?

 Mendegar cerita dan ceritain gambar itu lagi
 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa

inggris di depan kelas?

 Iya Cuma vocabulary saja
 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?

 Saya tanya guru
 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di

depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?
 Guru meminta saya untuk mendengarkan lagi ringkasan ceritanya

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 Baguslah



SHERLENE REYSHA M

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Kadang suka kadang gak

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Suka kalau miss jelaskan dulu, kalau langsung cerita susah
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Belajar dari guru
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Mendengar  cerita lalu menceritakan kembali

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya ulangi cerita sekeras mungkin, lalu saya bisa ingat

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Dijelaskan lagi, lalu saya cerita
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Kalau guru jelasin ya saya jadi bisa



WLLIAM SANJAYA

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?

 Iya
 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena saya suka berbicara keras sama teman teman di depan kelas
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Saya suka belajar speaking dari cerita mama dan dengar lagu
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Mendengar cerita lalu saya cerita lagi

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?

 Saya coba menceritakan lagi dengan semangat
 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di

depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?
 Guru menjelaskan lagi apa yang harus saya ceritakan

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 bagus



APPENDIX X

“Interview / Kinesthetic”

MARVA BRYNA PUTRA (KINESTHETIC)

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?
 Karena miss selalu pakai game dan saya tidak harus diam di kursi

 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?
 Setiap hari di sekolah

 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?
 Di sekolah, kalau dirumah sama bunda

 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?
 Teman dan guru, bunda juga

 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?
 Saya belajar dari guru lebih suka belajar kalau saya melihat apa yang harus saya

ceritakan karena itu lebih mudah
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan benda di sekitar

 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa
inggris di depan kelas?
 Iya kalau ada kata kata baru

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya mencoba melihat sekitar saya sambil berfikir

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Iya
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Tidak tahu



NATHANAEL EVAN WIJAYA

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?

 Karena miss selalu pakai game yang buat saya gak bosen
 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?

 Setiap hari di sekolah
 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?

 Di sekolah
 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?

 Teman dan guru
 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?

 Belajar dari guru
 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,

mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?
 Menceritakan benda di sekitar saya itu lebih enak karena setiaphari saya lihat dan

bisa di pegang.
 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa

inggris di depan kelas?

 Vocab saya sulit kalau saya dapat kata baru
 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?

 Saya tanya miss
 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di

depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?
 Miss bilang coba di lihat dan diingat lagi

 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?
 good

 Baik



VALERIE  CAITLYN W

 Apakah anda menyukai pelajaran speaking atau berbicara dengan menggunakan
bahasa inggris?
 Iya

 Mengapa anda menyukai pelajaran tersebut?
 Karena miss selalu pakai game jadi saya bisa berdiri juga

 Kapan anda akan berbicara menggunakan bahasa inggris?
 Setiap hari di sekolah

 Dimana saja anda akan bebicara dengan menggunakan bahasa inggris?
 Di sekolah

 Dengan siapa saja anda akan berbicara bahasa inggirs?
 Teman dan guru

 Bagaimana anda belajar berbicara bahasa inggris?
 Belajar sama miss

 Apakah metode yang anda sukai dalam belajar speaking, menceritakan gambar,
mendengar cerita lalu mneceritakan kembali atau menceritakan benda/ tempat/teman
di sekitar anda?

 Menceritakan teman dekat saya di kelas
 Apakah anda pernah mengalami kesulitan pada waktu anda harus berbicara bahasa

inggris di depan kelas?
 iya

 Bagaimana cara anda mengatasi kesulitan tersebut?
 Saya ingat pelan pelan

 Siapakah yang membantu anda mengatasi kesulitan  pada waktu anda berbicara di
depan kelas?
 guru

 Apakah anda menggunakan metode yang disarankan?

 Miss suru ulangi biar ingat
 Bagaimanakah hasil yang anda dapat dengan menggunakan kedua metode tersebut?

 Lumayan katanya miss
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