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RINGKASAN 

 

Pembelajaran bahasa Inggris di pendidikan tinggi berperan dalam mempersiapkan mahasiswa agar mampu 

berkiprah di dunia kerja. Saat ini, kemampuan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris memainkan peran 

penting di dunia kerja. Mengingat pentingnya keterampilan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris yang baik 

bagi mahasiswa dan dunia kerja, setiap mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk bisa  mengembangkan 

keterampilan penting ini. Pembelajaran bahasa yang efektif dapat dicapai bila pengajar menyadari kebutuhan 

mahasiswa berdasarkan, kemampuan, potensi, dan preferensi dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi informasi faktual mengenai kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris 

dalam aktivitas dan faktor penunjang komunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris, baik itu 

kebahasaan dan non-kebahahasaan, dan menganalisis kesulitan situasi berkomuniksi lisan mahasiswa Sastra 

Inggris dengan menggunakan Bahasa Inggris. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan 

data dilakukan melalui dua tahap: yaitu kuesioner dan wawancara, yang diikuti oleh kajian pustaka. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Sastra Inggris merasa bahwa berpartisapasi dalam 

sebuah diskusi yang bersifat formal lebih penting dibandingkan dengan informal. Sedangkan mengenai skala 

kemampuan di dalam aktivas komunikasi lisan, pada umumnya mahasiswa lebih merasa menguasai aktivitas 

komunikasi yang bersifat informal. Dalam hal faktor kebahasaan, didapatkan informasi bahwa pilihan kata dan 

susunan kalimat yang baik dan benar dirasa sangat penting, walaupun mereka hanya merasa cukup mampu 

dalam hal tersebut. Juga ditemukan bahwa berbicara dengan percaya diri, pengucapan dengan pelafalan bahasa 

Inggris yang tepat serta menguasai topik pembicaraan menjadi faktor-faktor non-kebahasaan yang dirasa 

sangat penting. Hal yang sama tidak terjadi pada kenyaringan dan mimic muka. Pada umumnya mahasiswa 

merasa hal tersebut tidak cukup penting untuk dikuasai. Mengenai situasi yang memudahkan para mahasiswa 

dalam berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris, pada umumnya mereka merasa bahwa persiapan yang 

matang, percaya diri, dan penguasaan terhadap kosa kata dan hal yang dibicarakan menjadi faktor yang 

mempermudah. Hal berbeda diungkapkan kebanyakan mahasiswa mengenai kosa kata yang sulit serta 

persiapan yang kurang dalam berkomunikasi lisan. Hal tersebut dirasa menyulitkan. Adapun mengenai hal 

yang memerlukan perbaikan, pada umumnya mahasiswa merasa bahwa kepercayadirian dan jumlah kosa kata 

yang dikuasai harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan kualitas berkomuniksi lisan dalam bahasa 

Inggris. 

 

Kata Kunci: Analisis Kebutuhan, Kebutuhan Mahasiswa, Sastra Inggris, Komunikasi Lisan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

Pembelajaran bahasa Inggris di pendidikan tinggi berperan dalam mempersiapkan mahasiswa agar 

mampu berkiprah di dunia kerja.Sangat penting bagi mahasiswa untuk memiliki "soft skill" seperti 

kemampuan untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan mengekspresikan diri untuk "hard skill" mereka 

(New Straits Times, 2007). 

 

Saat ini, kemampuan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris memainkan peran penting di dunia kerja. 

Sebagai contah nyata, dalam berbagai iklan lowongan pekerjaan,kemampuan berkomunikasi dengan 

menggunakan Bahasa Inggris yang baik merupakan salah satu syarat bagi pelamar.Kemampuan 

berkomunikasi yang baik ini, teruatama lisan, dapat dilihat secara langsung ketika pelamar memasuki 

tahap wawancara kerja. Hal ini dikarenakan kualifikasi teknis cenderung kurang lebih sama di antara 

para pelamar. Mengingat pentingnya keterampilan komunikasi lisan dalam bahasa Inggris yang baik 

bagi mahasiswa dan dunia kerja, setiap mahasiswa sebaiknya diberi kesempatan untuk bisa  

mengembangkan keterampilan penting ini. 

 

Di dalam proses pengajaran, materi komunikasi lisan (speaking) diharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan mahasiswa akan bahasa Inggris yang sesuai dengan yang dibutuhkan mahasiswa di dalam 

mata kuliah yang diajarkan. Kebutuhan di masing-masing jurusan ini patut dicermati karena bahasa 

Inggris yang digunakan dalam berkomunikasi secara lisan  berbeda dari satu konteks ke konteks 

lainnya (Hutchinson dan Waters, 1987). Kebutuhan mahasiswa akan Bahasa Inggris dalam bidang 

tertentu dapat digali melalui analisis kebutuhan (Richard, 2001)yang digunakan untuk 

mengembangkan tujuan dan isi pembelajaran; juga menyediakan data untuk mengevaluasi program 

yang ada (Richard di Nunan, 1988). 

 

Dari pengalaman pribadi peneliti, ada perusahaan dan organisasi yang menyatakan bahwa sebagian 

mahasiswa tidak bisa melewati  sesi wawancara dengan baik. Hal ini didukung oleh Stevens (2005) 

yang menyatakan bahwa keterampilan berkomunikasi dalam bahasa Inggris merupakan salah satu 

penghalang seseorang untuk dipekerjakan. Oleh karena itu, kemampuan melakukan berbagai tugas 

bukanlah satu-satunya hal yang dipertimbangkan di dunia kerja. Memiliki kemampuan komunikasi 

lisan yang baik juga memegang peranan penting dalam keberhasilan mahasiswa di dunia kerja kelak.. 

 

Penelitian ini akan berfokus dalam mengidentifikasikan kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris dalam 
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keterampilan komunikasi lisan dengan menggunakan Bahasa Inggris.Seperti yang sudah diketahui 

bahwa pembelajaran bahasa yang efektif dapat dicapai bila pengajar menyadari kebutuhan mahasiswa 

berdasarkan, kemampuan, potensi, dan preferensi dalam memenuhi kebutuhan (Bada & Okan, 2000). 

Pernyataan serupa juga datang dari Brindley (1989, seperti dikutip dalam Bada & Okan, 2000), bahwa 

materi dan aktivitas pelajaran Bahasa Inggris harus mencakupapa yang dibutuhkan mahasiswa dan 

apa yang harus diberikan pengajar. 

 

Kegiatan berkomunikasi secara lisan dalam penelitian ini difokuskan pada berbagai kegiatan 

pembelajaran dan factor-faktor penunjang pembelajaran berkomuniksi lisan dalam Bahasa Inggris. 

Syakuro (2014) menyebutkan bahwa faktor penunjang pada kegiatan berkomunikasi lisan meliputi 

faktor kebahasaan dan  non-kebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup ketepatan ucapan; penempatan 

tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai; pilihan kata; ketepatan penggunaan kalimat serta tata 

bahasanya; dan ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor nonkebahasaan mencakup sikap 

yang wajar, tenang dan tidak kaku; pandangan mata; kesediaan menghargai orang lain; gerak-gerik 

dan mimik yang tepat; kenyaringan suara; kelancaran; relevansi, penalaran; dan penguasaan topik. 

Di sisi lain, ada kalanya proses komunikasi mengalami hambatan yang menjadi sebab pesan yang 

diterima oleh lawan komunikasi tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. Menurut 

Rabani (2013) hambatan ini dapat berupa gangguan fisik, yaitu interferensi dengan transmisi fisik 

isyarat atau pesan lain (ada orang lain berbicara, desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, 

kacamata); psikologis, yaitu interferensi kognitif atau mental (pemikiran yang sudah ada di kepala 

kita, prasangka dan bias pada sumber-penerima, pikiran yang sempit); atau semantik, yaitu 

pembicaraan dan pendengar memberi arti yang berlainan atau salah mengartikan makna (orang 

berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah yang terlalu rumit yang tidak 

dipahami pendengar).  

Dari uraian di atas, tampak bahwa kebutuhan mahasiswa dalam belajar bahasa merupakan salah satu 

aspek penting dalam ketercapaian keberhasilan proses pembelajaranberkomunikasi secara lisan dalam  

bahasa Inggris yang efektif bagi mahasiswa. Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai hal 

tersebut dengan melakukan penelitian berjudul “AnalisisKebutuhan Mahasiswa Sastra Inggris dalam 

Komunikasi Lisan Berbahasa Inggris” Diharapkan setelah mengungkapkan hasil penelitian ini, para 

pengajar tentu saja akan merancang bahan dan aktivitas pembelajaran yang lebih relevan untuk 

memenuhi kebutuhan mahasiswa.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas arah penelitian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:  
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a. Apakah kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris dalam aktivitas dan faktor penunjang 

(kebahasaan dan non kebahasaan) pembelajaran komunikasi lisan berbahasa Inggris? 

b. Kesulitan situasi apakah yang dihadapi mahasiswa Sastra Inggris dalam melakukan 

komunikasi secara lisan dengan menggunakan Bahasa Inggris? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 

a. mengidentifikasi beberapa informasi faktual mengenai kebutuhan mahasiswa Sastra 

Inggrisdalam aktivitas pembelajaran komunikasi lisan dan faktor penunjang komunikasi 

lisan, baik itu kebahasaan dan kebahahasaan dengan menggunakan bahasa Inggris,  

b. menganalisiskesulitan situasi berkomuniksi lisan mahasiswa Sastra Inggris dengan 

menggunakan Bahasa Inggris. 

 

1.4 Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Subyek penelitian adalah mahasiswa jurusan Sastra Inggris dari berbagai perguruan tinggi di 

wilayah Bandung. 

b. Penelitian ini akan mengamati kebutuhan mahasiswa pada aktivitas dan faktor penunjang 

pembelajaran komunikasi lisan berbahasa Inggris. 

 

 

 

1.5 Luaran Penelitian 

 

Tabel 1.1 

RENCANA TARGET CAPAIAN 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 
1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional (ber ISSN)

1) submitted 

2 Pemakalah dalam 
temu ilmiah

2) 
Nasional terdaftar 

Lokal - 
3 Bahan ajar

3) draft 

4 
Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 
Sosial) 

4) 

- 

5 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
5) Skala 5 

 
 
1.6 Definisi Operasional 

a. Analisis Kebutuhan, adalah prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

kebutuhan mahasiswa (Richards, 2001). 
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b. Kebutuhan Mahasiswa, adalahkebutuhan dalam hal kebutuhan berbahasa, yaitu diartikan 

sebagai kompetensi bahasa yang perlu dimiliki untuk bertahan  dalammasyarakat berbahasa 

Inggris (Richards, 2001). 

c. Sastra Inggris, adalah program studi yang mempelajaritidak hanya bahasa Inggris, tapi 

jugabudaya ,politik, bisnis, dan sejarahnya (Arista, 2011). 

d. Komunikasi Lisan, adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk 

mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan (Brown dan 

Yule, 1983). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam penelitian ini teori mengenai Needs Analysis (analisis kebutuhan), mahasiswa Sastra Inggris, 

dan pembelajaran komunikasi lisan dalam bahasa Inggris, menjadi fokus dalam penelitian ini. 

2.1. Needs Analysis (Analisis Kebutuhan) 

Sejumlah ahli membahas tentang Analisis Kebutuhan.Salah satunya adalah Brindley (1984 di 

Richards, 2001) yang beranggapan bahwa  istilah kebutuhan sering merujuk kepada "keinginan, 

tuntutan, harapan, motivasi, kekurangan, kendala, dan kebutuhan." Lebih spesifik lagi, Richards 

(2001) menyatakan bahwa kebutuhan dalam hal kebutuhan berbahasa, yaitu diartikan sebagai 

kompetensi bahasa yang perlu dimiliki untuk bertahan  dalammasyarakat berbahasa Inggris. 

Salah satu asumsi dasar pengembangan desain pembelajaran adalah analisis kebutuhan 

mahasiswamenjadi dasar semua hal yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Inggris. Richards 

(2001) mengatakan bahwa prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang 

kebutuhan mahasiswa disebut sebagai Needs Analysis (analisis kebutuhan). 

 

Dalam studi analisis kebutuhan, salah satu tipenya adalah student’s need analysis (analisis 

pembelajar) (Nunan, 2001). Analisis pembelajar didasarkan pada informasi mengenai mahasiswa. 

Informasi ini dapat digunakan oleh pengajardalam membuatdesain pembelajaran sehingga lebih 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.  

Dalam analisis pembelajar, jenis informasi yang diperoleh dapat berupa informasi objektif, seperti 

usia dan kebangsaan pembelajar, dan informasi subjektif, seperti persepsi dan prioritas pembelajar. 

Hal tersebut mencakup informasi tentang mengapa mahasiswaingin belajar Bahasa Inggris, tugas-

tugas apa yang ingin didapat di kelas Bahasa Inggris, serta kegiatan pembelajaran yang lebih disukai 

mahasiswa. Penelitian ini berfokus pada informasi subjektif.mahasiswa mengenai sikap dan 

pandangannya terhadap pembelajaran komunikasi lisan dengan menggunakan Bahasa Inggris. 

Sehingga dapat pula dikatakan bahwa informasi subjektif merefleksikan prioritas dan persepsi 

mahasiswa tentang apa yang harus diajarkan dan bagaimana harus diajarkan. Menurut Nunan (2001), 

tujuan analisis kebutuhan subjektif adalah untuk melibatkan mahasiswa dan pengajar dalam 

mengambil dan memberikan informasi sehingga ide-ide dari pengajar dan mahasiswa dapat lebih 

terakomodir. Lebih lanjut, Hutchinson & Water (1987) berpendapat bahwa analisis kebutuhan belajar 

mahasiswa diperlukan agar guru dapat lebih memahami minat mahasiswa dan memulai proses desain 
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pembelajaran dengan informasi yang didapat dari mahasiswa, sehingga kebutuhan mahasiswa akan 

pembelajaran dapat lebih terpenuhi. 

2.2Profil Mahasiswa Sastra Inggris 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBI), mahasiswa didefinisikan sebagai orang yang belajar di 

Perguruan Tinggi(www.kbbi.web.id). Secara lebih terperinci, mahasiswa merupakan seseorang yang 

terdaftar dan sedang menjalani proses belajar atau pendidikan pada salah satu bentuk perguruan 

tinggi, baik itu akademi, politeknik,sekolah tinggi, institut atau universitas (Hartaji, 2012), baik negeri 

maupun swasta (Siswoyo, 2007).  

Pada tahap perkembangan seorang manusia, secara umum mahasiswa dikategorikan pada masa 

remaja akhir sampai masa dewasa awalyang usianya 18 sampai 25 tahun dan tugas 

perkembangannyaadalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2000).  

Usia mahasiswa merupakan faktor utama untuk memutuskan tentang bagaimana dan apa yang akan 

diajarkan. Harmer (2001) menyatakan bahwa orang-orang dari berbagai usia memiliki kebutuhan 

yang berbeda, kompetensi, dan keterampilan kognitif. Oleh karena itu, mahasiswa yang merupakan 

remaja akhir dan dewasa awal memiliki karakteristik mereka sendiri, yang berbeda dengan orang-

orang di usia lainnya. Masa ini adalah rentang waktu memantapkan identitas, harga diri, dan pendirian 

hidup (Harmer, 2002; Yusuf, 2000). 

 

Berdasarkan karakteristik mereka, mahasiswa perlu diberi kesempatan dalam memutuskan apa dan 

bagaimana cara mereka belajar keefektifan proses pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk 

meminimalisasi kegagalan dalam membangun hubungan antara apa yang mereka butuhkan dan apa 

yang harus diajarkan pengajarpada mahasiswa. Hal ini didukung oleh penyataan Bada & Okan (2000) 

bahwa pembelajaran bahasa yang efektif  hanya dapat dicapai bila guru memahami mahasiswa 

mereka,baik itu potensi, kemampuan, dan preferensi dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

 

Penelitian ini akan berfokus pada mahasiswa Sastra Inggris. Menurut Arista (2011), yang dipelajari 

para mahasiswa di jurusan Sastra Inggris bukan hanya bahasanya saja, tapi juga budaya ,politik, 

bisnis, dan sejarahnya. Dapat kita lihat bahwa bahasa Inggris menjadi materi utama dalam 

pembelajaran di Sastra Inggris.Yang mana di dalamnya terdapat kompetensi berkomunikasi secara 

lisan.Kemudian juga mempelajari tentang kepenulisan, baik untuk media, maupun untuk karya-karya 

sastra. Lulusan Sastra dan sastra lain gelarnya Sarjana Sastra (S.S) atau Sarjana Humaniora (S.Hum). 

 

Mengenai pekerjaan, Fathiroh (2012) di dalam tulisannya menyatakan profesi yang bisa ditekuni oleh 

mahasiswa  alumni Sastra Inggris adalah seperti jurnalis, dosen, penulis, peneliti, seniman, 

budayawan, dan wirausahawan (pemilik kursus bahasa Inggris atau biro penerjemah). Dari profesi-

http://www.kbbi.web.id/
http://www.jurusankuliah.net/2013/10/jurusan-sastra-inggris.htm
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profesi tersebut, hampir semua membutuhkan kemampuan komunikasi lisan dengan menggunakan 

Bahasa Inggris yang efektif. 

2.3 Pembelajaran Komunikasi Lisan dalam Bahasa Inggris 

Belajar adalah suatu proses sadar yang mempelajari dan mempraktekkansetiap aspek bahasa 

(Krashen, 1980 seperti dikutip dalam Harmer, 2007). Krashen juga menyampaikan bahwa pengajar 

disarankan untuk memberikan exposure (tampilan) bahasa yang tepat.Dalam bahasan yang lebih 

lengkap, Allwright (1979) menyatakan bahwa tujuan belajar bahasa Inggris adalah untuk membuat 

mahasiswa mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, maka cara terbaik yang disarankan adalah 

berkomunikasi sambil belajar. Oleh karena itu, seorang pengajar bahasa Inggris harus memberikan 

para mahasiswa kesempatan mempraktikkan keterampilan bahasa Inggrisnya. 

Menurut Harmer (2007) terdapat empat keterampilan dalam belajar bahasa, yaitu:Listening 

(mendengarkan), Speaking (berkomunikasi secara lisan), Reading (membaca), dan Writing (menulis). 

Keempat keterampilan tersebut dapat dipilahlagi menjadi dua jenis:Receptive Skills (keterampilan 

reseptif) dan Productive Skills (keterampilan produktif).Keterampilan reseptif adalah istilah yang 

digunakan untuk keterampilan mendengarkan dan membaca, keterampilan dimana makna diambil dari 

wacana. Sementara keterampilan produktif adalah keterampilan di bidanglisan dan dan tulisan, yaitu 

keterampilan dimana mahasiswa benar-benar harus memproduksi bahasa sendiri. Penelitian ini 

berfokus pada komunikasi lisan mahasiswa dengan menggunakan Bahasa Inggris. 

Berkomunikasi lisan dapat diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk 

mengekspresikan atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan (Brown dan Yule, 

1983). Mereka menambahkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi lisan dianggap sebagai 

alat kontrol sosial manusia yang penting karena hal ini merupakan suatu bentuk perilaku manusia 

yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologist, dan linguistik secara menyeluruh. 

Faktor-faktor tersebut merupakan indikator keberhasilan berkomunikasi secara lisan. Dengan kata 

lain, keseluruhan faktor-faktor tersebut sebaiknya diperhatikan pada saat pengajar menentukan 

mampu tidaknya mahasiswa dalam berkomunikasi secara lisan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Madsen (1983) bahwa berkomunikasi secara lisan menuntut penggunaan bahasa 

secara tepat pada tingkatan yang ideal. Hal yang serupa juga diajukan oleh Syakuro (2014) yang 

menyimpulkan bahwa berkomunikasi secara lisan diartikan sebagai suatu media untuk mensinergikan 

gagasan atau ide yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan lawan 

komunikasi. 

Jenis-jenis komunikasi lisan dibagi berdasarkan beragam aspek. Dalam penelitian ini, jenis 

komunikasi lisan yang akan diteliti dibatasi berdasarkan perilaku dan maksud atau tujuan dari 
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komunikasi lisan. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kedua dasar tersebut dimungkinkan terjadi 

di dalam konteks pembelajaran komunikasi lisan di lingkungan perguruan tinggi. 

 

Komunikasi berdasarkan perilaku merupakan komunikasi yang dapat dipengaruhi oleh perilaku 

sekeliling kita atau posisi seseorang yang terjadi secara otomatis. Komunikasi berdasarkan perilaku 

dapat dibedakan menjadi: komunikasi formal, informal, dan non formal (Heriyaningsih, 2010; 

Robani, 2013). Komunikasi formal adalah komunikasi yang tata cara berkomunikasinya telah diatur 

dalam struktur organisasinya. Komunikasi ini biasa terjadi dalam situasi seminar, konferensi, rapat, 

dll. Komunikasi informal yaitu komunikasi yang tidak disetujui secara resmi. Contohnya, desas-desus 

atau kabar burung. Hal ini  muncul dari dorongan pemuasan kebutuhan-kebutuhan manusiawi ataupun 

perlawanan terhadap pengaruh yang monoton, pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku 

orang lain, ataupun pelayanan sumber informasi yang tidak disediakan saluran-saluran komunikasi 

formal. Sedangkan komunikasi non formal yaitu komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang 

bersifat formal dan informal yang diantaranya tersebut saling terkait dengan pelaksanaan tugas 

organisasi atau perusahaan dengan kegiatan yang bersifat pribadi. Komunikasi non formal ini tidak 

akan dibahas lebih lanjut karena penelitian ini berfokus hanya pada komunikasi formal dan informal. 

 

Setiap kegiatan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Tarigan (1983), maksud 

utama berkomunikasi secara lisan adalah untuk menyampaikan pikiran secara efektif. Sedangkan 

menurut Djago, dkk (1997) tujuan pembicaraan dapat dibedakan atas lima spesifikasi yakni 

mendorong/menstimulasi (memberi semangat atau gairah hidup kepada lawan komunikasi), 

meyakinkan (mempengaruhi keyakinan pendapat atau sikap lawan komunikasi), 

menggerakkan(menghendaki adanya tindakan atau perbuatan dari lawan komunikasi), 

menginformasikan (memberi informasi tentang sesuatu agar lawan komunikasi dapat mengerti dan 

memahaminya), dan menghibur (menggembirakan atau menyenangkan para pendengarnya). 

 

Kegiatan berkomunikasi secara lisan juga memerlukan hal-hal di luar kemampuan berbahasa dan ilmu 

pengetahuan yang dapat menunjang keefektifan berkomunikasi secara lisan.. Syakuro (2014) 

menyebutkan bahwa faktor penunjang pada kegiatan berkomunikasi lisan meliputi faktor kebahasaan 

dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup ketepatan ucapan; penempatan tekanan nada, 

sendi atau durasi yang sesuai; pilihan kata; ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya; dan 

ketepatan sasaran pembicaraan. Sedangkan faktor nonkebahasaan mencakup sikap yang wajar, tenang 

dan tidak kaku; pandangan mata; kesediaan menghargai orang lain; gerak-gerik dan mimik yang tepat; 

kenyaringan suara; kelancaran; relevansi, penalaran; dan penguasaan topik. 



14 
 

Di sisi lain, ada kalanya proses komunikasi mengalami hambatan yang menjadi sebab pesan yang 

diterima oleh lawan komunikasi tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penutur. Menurut 

Rabani (2013), hambatan ini dapat berupa gangguan fisik, yaitu interferensi dengan transmisi fisik 

isyarat atau pesan lain (ada orang lain berbicara, desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, 

kacamata); psikologis, yaitu interferensi kognitif atau mental (pemikiran yang sudah ada di kepala 

kita, prasangka dan bias pada sumber-penerima, pikiran yang sempit); atau semantik, yaitu 

pembicaraan dan pendengar memberi arti yang berlainan atau salah mengartikan makna (orang 

berbicara dengan bahasa yang berbeda, menggunakan jargon atau istilah yang terlalu rumit yang tidak 

dipahami pendengar).  

Sedangkan, Syakuro (2014) menyatakan bahwa penyebab hambatan dalam berkomunikasi secara 

lisan dikategorikan menjadi tiga faktor, yaitu: faktor fisik, media, dan psikologis. Faktor fisik 

merupakan hal-hal yang menghambat yang ada pada partisipan sendiri dan faktor yang berasal dari 

luar partisipan. Faktor media yaitu faktor kebahasaan dan non kebahasaan, misalnya lagu, irama, 

tekanan, ucapan, isyarat gerak bagian tubuh. Sedangkan, faktor psikologis yaitu kondisi kejiwaan 

partisipan komunikasi, apakah dalam keadaan marah, menangis, atau sakit, misalnya. 

Dapat disimpulkan bahwa aspek yang penting dalam berkomunikasi salah satunya adalah aspek 

secara lisan. Dengan keterampilan berkomunikasi secara lisan mahasiswa akan mampu 

mengekspresikan ide dan perasaan dalam konteks dan situasi berkomunikasi secara lisan. Untuk 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara lisan, perlu adanya keterlibatan mahasiswa dalam 

proses pembelajaran, salah satunya adalah penganalisaan kebutuhan mahasiswa terhadap 

pembelajaran komunikasi lisan.  
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BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Bab ini akan membahas tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian.  

 

3. 1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi beberapa informasi faktual mengenai 

kebutuhan mahasiswa Sastra Inggrisdalam aktivitas pembelajaran komunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris, dan menganalisis kesulitan situasi berkomuniksi lisan mahasiswa Sastra 

Inggris dengan menggunakan Bahasa Inggris.Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian 

ini menggunakan analisa kebutuhan. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi kebutuhan mahasiswa dalam pembelajaran 

bahasa Inggris, khususnya pada aktivitas komunikasi lisan dalam Bahasa Inggris dan situasi 

berkomunikasi secara lisan dengan menggunakan Bahasa Inggris. Adapun aspek analisa kebutuhan 

yang akan diteliti antara lain: 

a. aktivitas pembelajaran komunikasi lisan berdasarkan perilaku dan maksud/tujuan,  

b. faktor penunjang komnikasi lisan (kebahasaan dan non-kebahasaan), dan 

c. situasi berkomunikasi lisan. 

 

3.2 Manfaat Penelitian 

             Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengetahui kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris dalam kompetensi komunikasi secara lisan 

dengan menggunakan Bahasa Inggris. 

b. Pengajar dan penyusun silabus dapat mengembangkan bahan dan strategi pengajaran yang 

melibatkan kebutuhan mahasiswa sastra Inggris dalam rangka mendukung pencapaian 

mahasiswa dalam pembelajaran komunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris. 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Bab ini akan membahas metodologi penelitian, yang meliputi tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, 

prosedur penelitian, subyek penelitian, dan metode pengumpulan data. 

 

4.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang paling umum 

digunakan dalam penelitian di bidang  pendidikan (Burns, 2000). Data dikumpulkan melalui 

kuesioner, wawancara, dan kajian pustaka. 

 

4.2 Prosedur Penelitian 

Beberapa langkah prosedur akan diterapkan untuk pelaksanaan penelitian ini. Hal ini dimulai dengan 

tahap konseptualisasi dimana fokus dari penelitian ini ditentukan. Pada tingkat ini, peneliti 

memutuskan judul penelitian, maksud dan tujuan, serta instrumen penelitian yang digunakan. 

Selanjutnya, akan dilakukan perkembangan pertanyaan untuk kuesioner berdasarkan pertanyaan 

penelitian. Ini mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan mahasiswa sastra Inggris khususnya dalam 

keterampilan komunikasi lisan. Kemudian, dalam penelitian yang sebenarnya terdiri dari penyebaran 

kuesioner kepada responden, pengumpulan data, analisis data, diikuti oleh kesimpulan dan 

rekomendasi.  

 

4.3 Subyek Penelitian 

Subyek  penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan di jurusan Sastra Inggris 

dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Bandung, yaitu UIN Sunan Gunung Djati, Universitas 

Padjadjaran, Universitas Pasundan, Universitas Widyatama, Universitas Kebangsaan, Universitas 

Kristen Maranatha, dan STBA YAPARI Bandung (http://www.ban-pt-universitas.com, 2015). 

 

Dalam penelitian ini data yang diharapkan adalah data verbal deskriptif yang menjawab pertanyaan 

mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi sehingga dihasilkan pemahaman yang mendalam (in-

depth understanding) yang dihasilkan dari penelitian ini (McMillan & Schumacher, 2001:400). 

Penelitian ini juga berusaha untuk melihat atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang subjek 

yang diteliti. 

 

4.4 Metode Pengumpulan dan Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap: yaitu kuesioner dan wawancara, yang diikuti oleh 

kajian pustaka. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

kuisioner untuk mengumpulkan data primer dalam bentuk pertanyaan tertutup (sebuah pertanyaan 

http://www.ban-pt-universitas.com/
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hanya bisa diberi jawaban diantara pilihan yang tersedia).& terbuka (pertanyaan yang memberikan 

kebebasan kepada responden untuk memberi jawaban).  

 

Kuesioner terdiri atas empat bagian. Bagian A yaitu Data Responden, Bagian B yaitu mengenai 

komunikasi lisan, bagian C yaitu mengenai faktor kebahasaan dan non-kebahasaan, dan bagian D 

adalah situasi berkomunikasi lisan. Sedangkan untuk wawancara, pertanyaan yang diajukan dalam 

wawancara dengan mahasiswa kurang lebih sama dengan yang diajukan dalam kuesioner. Hasil dari 

wawancara ini diharapkan dapat menggali informasi lebih dalam terkait dengn alsan ataupun 

informasi lanjutan dari apa yang ditanyakan dalam kuesioner. Hal ini dilakukan sebagai triangulation 

untuk meningkatkan tingkat keterpercayaan dari penelitian kualitatif (Alwasilah, 2008 dan Cohen, 

dkk, 2006:141). 

 

Dalam menganalisis data yang diperoleh, metode deskriptif digunakan yang dituangkan di dalam 

tabulasi data dan matriks. Kemudian analisis deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran 

tentang kebutuhan mahasiswa dalampembelajarankomunikasi lisan menggunakan bahasa Inggris. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Di bab ini akan dibahas mengenai hasil yang sementara ini diperoleh, yaitu hasil dari kuesioner dan 

wawancara mahasiswa.  

 

1.1 Kuesioner 

Kuesioner terdiri atas empat bagian. Bagian A yaitu Data Responden, Bagian B yaitu mengenai 

komunikasi lisan, bagian C yaitu mengenai factor kebahasaan dan non-kebahasaan, dan bagian D 

adalah situasi berkomunikasi lisan. 

 

Daftar pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut : 

A. Data Responden 

1 Jenis Kelamin 

2 Jurusan 

3 Institusi 

4 Semester  

B. Komunikasi Lisan 

1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

3 Melakukan presentasi singkat. 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 

C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 

D. Situasi 

1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
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2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  

 

1.2 Wawancara 

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara dengan mahasiswa kurang lebih sama dengan yang 

diajukan dalam kuesioner, yaitu terdiri atas empat bagian. Bagian A yaitu Data Responden, Bagian B 

yaitu mengenai komunikasi lisan, bagian C yaitu mengenai factor kebahasaan dan non-kebahasaan, 

dan bagian D adalah situasi berkomunikasi lisan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat menggali 

informasi lebih dalam terkait dengan alasan ataupun informasi lanjutan dari apa yang ditanyakan 

dalam kuesioner. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat keterpercayaan dari penelitian 

kualitatif (Alwasilah, 2008 dan Cohen, dkk, 2006:141). 

 

1.3 Hasil Responden Universitas Pasundan 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di Universitas Pasundan: 

 

Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Pasundan 
4 Semester : 6 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai karena berkomunikasi dalam obrolan sehari-hari 
sering dilakukan.  
Responden merasa cukup mampu dalam melakukan aktivitas ini dikarenakan hal ini sering 
dia lakukan dengan teman penutur aslinya.  

2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 
Merasa penting untuk dikuasai karena selama kuliah hal ini tidak dapat dihindari. 
Responden merasa kurang mampu dalam aktivitas in karena memerlukan keterampilan 
khusus dalam melakukannya. 

3 Melakukan presentasi singkat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasaikarena hampir semua mata kuliah menjadikan 
presentasi singkat sebagai tolak ukurnilai ynag diperoleh 
Responden merasa mampu dalam aktivitas ini karena hal ini cukup sering dilakukan dalam 
perkuliahan. 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai karena hanya pada situasi tertentu hal ini dilakukan. 
Responden merasa cukup mampu dalam aktivitas ini karena jarang dilakukan. 

C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 
1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai karena tanpa tekanan nada pun lawan bicara 
seringkali akan mengerti pembicaraan kita. 
Responden merasa kurang mampu dalam aktivitas in karena hal ini serigkali bukanlah 
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menjdi hal utama untuk dikuasai. 
2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 

Merasa penting untuk dikuasai karena hal ini dapat membedakan pembicaraan formal atau 
tidaknya suatu pembicaraan. 
Responden merasa cukup mampu dalam aktivitas ini karena berhubungandengan banyak 
tidaknya kosa kata yang dikuasai . 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Persiapan yang cukup dan lawan bicara yang mengerti 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kalau mendadak dan mendapat lawan bicara yang sama-sama terbatas kemampuan 
bicara b.inggrisnya. 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri 

 
Responden 2 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Pasundan 
4 Semester : 4 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
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3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa sangat mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri dan memahami isis pembicaraan 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kosa kata yang tidak tahu artinya 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Pilihan kata yang tepat untuk disampaikan dengan lawan bicara. 

 
1.4 Hasil Responden Universitas Widyatama 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di Universitas Widyatama: 

 

Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Widyatama 
4 Semester : 2 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
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Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
9 Menguasai topik pembicaraan. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
D. Situasi 

1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kosa kata yang cukup dan persiapan yang baik 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Banyak ucapan ynag tidak dimengerti 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Harus lebih diperbanyak lagi kosa kata yang diketahui 

 
Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Widyatama 
4 Semester : 4 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
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9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Dengan mempersiapkan diri dengan baik 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kurangnya latihan dalam presentasidi kelas 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri ketika harus berbicara bahasa Inggris. 

 
1.5 Hasil Responden Universitas Kebangsaan 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di Universitas Kebangsaan: 

 

Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Kebangsaan 
4 Semester : 6 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
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Kosakata yang mendukung topic yang harus dibicarakan 
2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Ketika harus mempresentasikan hal yang kurang kita kuasai dengan bahasa Inggris 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Pede (percaya diri.red) dan keyakinan bahwa kita bisa. 

 
Responden 2 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Kebangsaan 
4 Semester : 4 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Adanya waktu yang cukup untuk mempersiapkan apa yang akan kita bicarakan dengan 
menggunakan bahasa Inggris 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kurang banyaknya kosa kata yang kita punya sehingga kita seringkali terdiamketika 
berbicara bahsa inggris 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
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menggunakan bahasa Inggris?  
Vocabulary (kosa kata.red) yang harus diperbanyak 

 
1.6 Hasil Responden Universitas Kristen Maranatha 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di Universitas Kristen Maranatha: 

 

Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Kristen Maranatha 
4 Semester : 2 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Persiapan yang baik   

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Persiapan yang mendadak 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Penguassan topic pembicaraan, percaya diri, dan kalimat bahasa INggris yang benar 

 
Responden 2 

A. Data Responden 
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1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Kristen Maranatha 
4 Semester : 2 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Tidak adanya vocabulary yang tidak tahu artinya  

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Banyak kata-kata yang tidak dipahami artinya 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Grammar dan vocabulary. 

 
1.7 Hasil Responden STBA YAPARI Bandung 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di STBA YAPARI Bandung: 

 

Responden 1 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: STBA YAPARI Bandung 
4 Semester : 4 
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B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

D. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Persiapan dengan waktu yang panjang untuk menyiapkan presentasi  

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Presnetasi dadakan, tanpa persiapan 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri kalau diri ini bisa berbahasa inggris yang benar dan dimengerti 

 
Responden 2 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: STBA YAPARI Bandung 
4 Semester : 6 

B. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
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4 Memberikan informasi atau instruksi. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 
1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
4 Berbicara dengan percaya diri. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
9 Menguasai topik pembicaraan. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
D. Situasi 

1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Mengerti semua kata yang diucapkan dan kita bisa menjawabnya dengan benar 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kurang mengertinya vocabulary dalam obrolannya sehingga tidak pede (percaya diri) 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Vocabulary dan pede (percaya diri) 

1.8 Hasil Responden UIN Sunan Gunung Djati 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di UIN Sunan Gunung Djati: 

 

Responden 1 

E. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: UIN Sunan Gunung Djati 
4 Semester : 6 

F. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai karena berkomunikasi dalam obrolan sehari-hari 
sering dilakukan.  
Responden merasa cukup mampu dalam melakukan aktivitas ini dikarenakan hal ini sering 
dia lakukan dengan teman penutur aslinya.  

2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 
Merasa penting untuk dikuasai karena selama kuliah hal ini tidak dapat dihindari. 
Responden merasa kurang mampu dalam aktivitas in karena memerlukan keterampilan 
khusus dalam melakukannya. 

3 Melakukan presentasi singkat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasaikarena hampir semua mata kuliah menjadikan 
presentasi singkat sebagai tolak ukurnilai ynag diperoleh 
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Responden merasa mampu dalam aktivitas ini karena hal ini cukup sering dilakukan dalam 
perkuliahan. 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai karena hanya pada situasi tertentu hal ini dilakukan. 
Responden merasa cukup mampu dalam aktivitas ini karena jarang dilakukan. 

G. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 
1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai karena tanpa tekanan nada pun lawan bicara 
seringkali akan mengerti pembicaraan kita. 
Responden merasa kurang mampu dalam aktivitas in karena hal ini serigkali bukanlah 
menjdi hal utama untuk dikuasai. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai karena hal ini dapat membedakan pembicaraan formal atau 
tidaknya suatu pembicaraan. 
Responden merasa cukup mampu dalam aktivitas ini karena berhubungandengan banyak 
tidaknya kosa kata yang dikuasai . 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

H. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Persiapan yang cukup dan lawan bicara yang mengerti 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kalau mendadak dan mendapat lawan bicara yang sama-sama terbatas kemampuan 
bicara b.inggrisnya. 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri 

 
Responden 2 

E. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: UIN Sunan Gunung Djati 
4 Semester : 4 

F. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
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3 Melakukan presentasi singkat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

G. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 
1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Berbicara dengan percaya diri. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa sangat mampu dalam aktivitas ini. 
5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
9 Menguasai topik pembicaraan. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
H. Situasi 

1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri dan memahami isis pembicaraan 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kosa kata yang tidak tahu artinya 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Pilihan kata yang tepat untuk disampaikan dengan lawan bicara. 

1.9 Hasil Responden Universitas Padjadjaran 

Berikut ini adalah hasil kuesioner dari responden di Universitas Padjadjaran: 

Responden 1 

E. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Perempuan 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Padjadjaran 
4 Semester : 2 

F. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
G. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
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2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

9 Menguasai topik pembicaraan. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

H. Situasi 
1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris?  
Kosa kata yang cukup dan persiapan yang baik 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Banyak ucapan ynag tidak dimengerti 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Harus lebih diperbanyak lagi kosa kata yang diketahui 

 
Responden 2 

A. Data Responden 
1 Jenis Kelamin: Laki-laki 
2 Jurusan: Sastra Inggris 
3 Institusi: Universitas Padjadjaran 
4 Semester : 4 

E. Komunikasi Lisan 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol dengan teman). 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 
3 Melakukan presentasi singkat. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
4 Memberikan informasi atau instruksi. 

Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
F. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang benar. 
Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa kurang mampu dalam aktivitas ini. 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 
Merasa penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 

4 Berbicara dengan percaya diri. 
Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 
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Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan bicara. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa mampu dalam aktivitas ini. 
8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 

Merasa cukup penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
9 Menguasai topik pembicaraan. 

Merasa sangat penting untuk dikuasai dan merasa cukup mampu dalam aktivitas ini. 
G. Situasi 

1 Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Dengan mempersiapkan diri dengan baik 

2 Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Kurangnya latihan dalam presentasidi kelas 

3 Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 
menggunakan bahasa Inggris?  
Percaya diri ketika harus berbicara bahasa Inggris. 

 
Table berikut adalah ringkasan dari temuan penelitian dari penyebaran kuesioner dan wawancara yang 

telah dilaksanakan. 

Table 4.1  

Temuan dari Penyebaran Angket dan Wawancara Mengenai Aktivitas Komunikasi Lisan 

No Aktivitas Komunikasi Lisan Penting Mampu 

1 Berpartisipasi dalam komunikasi informal (misalnya mengobrol 

dengan teman). 

33.33% 40% 

2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi (misalnya: perkuliahan, 

seminar, dll) 

26.67% 16.33% 

3 Melakukan presentasi singkat. 

 

33.33% 30% 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 6.67% 16.67% 

Table 4.2 

Temuan dari Penyebaran Angket dan Wawancara Mengenai Faktor Kebahasaan dan Non-kebahasaan 

No Faktor Penting Mampu 

Kebahasaan 

1 Menggunakan tekanan nada (stress pattern) dalam kata yang 

benar. 

26.67% 26.67% 

2 Menggunakan pilihan kata (diction) yang benar. 36.67% 36.67% 

3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa yang benar. 36.67% 36.67% 

Non-kebahasaan 

4 Berbicara dengan percaya diri. 33.33% 10% 

5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan yang tepat. 10% 6.67% 

6 Menggunakan pandangan mata (eye contact) dengan lawan 

bicara. 

6.67% 33.33% 

7 Menggunakan kenyaringan suara (loudness) yang tepat. 6.67% 6.67% 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik muka yang tepat. 10% 33.33% 

9 Menguasai topik pembicaraan. 33.33% 10% 

 
Table 4.3 

Temuan dari Penyebaran Angket dan Wawancara Mengenai Situasi Komunikasi 
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Situasi Hasil Temuan 

Memudahkan Persiapan yang matang, percaya diri, dan penguasan terhadap kosa 

kata dan hal yang dibicarakan. 

Menyulitkan Persiapan yang kurang dan kosa kata yang sulit 

Membutuhkan perbaikan Kepercayadirian dan jumlah kosa kata 

 

Table tersebut diatas menggambarkan situasi yang memudahkan para mahasiswa dalam 

berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris, pada umumnya mereka merasa bahwa persiapan yang 

matang, percaya diri, dan penguasaan terhadap kosa kata dan topik yang dibicarakan menjadi faktor 

yang mempermudah aktivitas komunikasi lisan. Hal berbeda diungkapkan kebanyakan mahasiswa 

mengenai kosa kata yang sulit serta persiapan yang kurang dalam berkomunikasi lisan. Hal tersebut 

dirasa menyulitkan mereka dalam melakukan aktivitas komunikasi lisan berbahasa Inggris. Temuan 

ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Syakuro (2014) dan Rabani (2013) yang 

menyatakan bahwa penyebab hambatan dalam berkomunikasi secara lisan bisa muncul dikarenakan 

faktor psikologis dan media. Persiapan yang matang dan percaya diri merupakan contoh dari factor 

psikologis. Sedangkan kosa kata dan topic yang dibicarakan adalah termasuk factor media dalam 

komunikasi lisan. 

 

Adapun mengenai hal yang memerlukan perbaikan, pada umumnya mahasiswa merasa bahwa 

kepercayadirian dan jumlah kosa kata yang dikuasai harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan 

kualitas berkomuniksi lisan dalam bahasa Inggris. Hal ini wajar dikarenakan seyogyanya bahwa 

berkomunikasi lisan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan 

atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan (Brown dan Yule, 1983). 

 

1.10 Pembahasan 

Dari penyebaran kuesioner dan wawancara yang dilakukan terhadap mahasiswa Sastra Inggris di atas, 

didapatkan beberapa informasi terkait kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris terhadap komunikasi 

berbahasa Inggris. Informasi yang didapatkan dikategorikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

 

Seperti yang disebutkan di bab sebelumnya bahwa peneltian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

informasi faktual mengenai kebutuhan mahasiswa Sastra Inggris dalam aktivitas dan faktor penunjang 

komunikasi lisan dengan menggunakan bahasa Inggris, baik itu kebahasaan dan non-kebahahasaan, 

dan menganalisis kesulitan situasi berkomuniksi lisan mahasiswa Sastra Inggris dengan menggunakan 

Bahasa Inggris.  

 

Secara umum mahasiswa sastra inggris merasa bahwa berpartisapasi dalam sebuah diskusi yang 

bersifat formal, seperti berkomunikasi dalam seminar, konfrerensi ataupun situasi kelas, lebih penting 

dibandingkan dengan aktivitas informal. Mampu melakukan presentasi dengan baik mendapatkan 
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respon yang sangat penting. Sedangkan mengenai skala kemampuan di dalam aktivas komunikasi 

lisan, pada umumnya mahasiswa lebih merasa mampu dan menguasai aktivitas komunikasi bersifat 

informal.  

 

Syakuro (2014) menyebutkan bahwa faktor penunjang pada kegiatan berkomunikasi lisan meliputi 

faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan mencakup ketepatan ucapan; penempatan 

tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai; pilihan kata; ketepatan penggunaan kalimat serta tata 

bahasanya; dan ketepatan sasaran pembicaraan. Dalam hal faktor kebahasaan, didapatkan informasi 

bahwa pilihan kata dan susunan kalimat yang baik dan benar dirasa sangat penting bagi mahaisswa 

dalam melakukan aktivitas komunikasi lisan berbahasa Inggris, walaupun mereka hanya merasa 

cukup mampu dalam hal tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Madsen (1983) 

bahwa berkomunikasi secara lisan menuntut penggunaan bahasa secara tepat pada tingkatan yang 

ideal. Lebih jauh lagi, menurut Tarigan (1983), maksud utama berkomunikasi secara lisan adalah 

untuk menyampaikan pikiran secara efektif. Dengan kata lain, mahasiswa dalam penelitian ini 

menyampaikan bahwa pilihan kata dan susunan kalimat yang baik dan benar dapat 

mengkomunikasikan ide secara efektif. 

 

Sedangkan faktor nonkebahasaan mencakup sikap yang wajar, tenang dan tidak kaku; pandangan 

mata; kesediaan menghargai orang lain; gerak-gerik dan mimik yang tepat; kenyaringan suara; 

kelancaran; relevansi, penalaran; dan penguasaan topik (Syakuro, 2014). Dalam hal ini ditemukan 

bahwa berbicara dengan percaya diri, pengucapan dengan pelafalan bahasa Inggris yang tepat serta 

menguasai topik pembicaraan menjadi faktor-faktor non-kebahasaan yang dirasa sangat penting. Hal 

yang sama tidak terjadi pada kenyaringan dan mimik muka saat melakukan aktivitas komunikasi lisan 

berbahasa Inggris. Pada umumnya mahasiswa merasa hal tersebut tidak cukup penting untuk dikuasai. 

Alasan perilaku ini sesuai dengan istilah komunikasi berdasarkan perilaku. Ini merupakan komunikasi 

yang dapat dipengaruhi oleh perilaku sekeliling kita atau posisi seseorang yang terjadi secara otomatis 

(Heriyaningsih, 2010; Robani, 2013). 

 

Mengenai situasi yang memudahkan para mahasiswa dalam berkomunikasi lisan dalam bahasa 

Inggris, pada umumnya mereka merasa bahwa persiapan yang matang, percaya diri, dan penguasaan 

terhadap kosa kata dan topik yang dibicarakan menjadi faktor yang mempermudah aktivitas 

komunikasi lisan. Hal berbeda diungkapkan kebanyakan mahasiswa mengenai kosa kata yang sulit 

serta persiapan yang kurang dalam berkomunikasi lisan. Hal tersebut dirasa menyulitkan mereka 

dalam melakukan aktivitas komunikasi lisan berbahasa Inggris. Temuan ini sejalan dengan apa yang 

telah disampaikan oleh Syakuro (2014) dan Rabani (2013) yang menyatakan bahwa penyebab 

hambatan dalam berkomunikasi secara lisan bisa muncul dikarenakan faktor psikologis dan media. 
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Persiapan yang matang dan percaya diri merupakan contoh dari factor psikologis. Sedangkan kosa 

kata dan topic yang dibicarakan adalah termasuk factor media dalam komunikasi lisan. 

 

Adapun mengenai hal yang memerlukan perbaikan, pada umumnya mahasiswa merasa bahwa 

kepercayadirian dan jumlah kosa kata yang dikuasai harus ditingkatkan dalam rangka meningkatkan 

kualitas berkomuniksi lisan dalam bahasa Inggris. Hal ini wajar dikarenakan seyogyanya bahwa 

berkomunikasi lisan adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa untuk mengekspresikan 

atau menyampaikan pikiran, gagasan atau perasaan secara lisan (Brown dan Yule, 1983). 

 

  



36 
 

.BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian, maka dapat diinterpretasikan secara garis besar 

tanggapan mahasiswa sastra Inggris terhadap komunikasi lisan berbahasa Inggris adalah sebagai 

berikut : 

 

A. Komunikasi Lisan 

a. Secara umum komunikasi lisan yang bersifat formal dirasa sangat penting untuk dikuasai, 

b. Merasa telah mampu dalam beraktiviatas komunikasi lisan dalam bentuk informal. 

 

B. Faktor kebahasaan dan non-kebahasaan 

a. pilihan kata dan susunan kalimat yang baik dan benar dirasa sangat penting dalam melakukan 

aktivitas komunikasi lisan berbahasa Inggris  

b. berbicara dengan percaya diri, pengucapan dengan pelafalan bahasa Inggris yang tepat serta 

menguasai topic pembicaraan menjadi factor-faktor non-kebahasaan yang dirasa sangat 

penting, 

c.  kenyaringan dan mimic muka saat melakukan aktivitas komunikasi lisan berbahasa Inggris. 

Pada umumnya mahasiswa merasa hal tersebut tidak cukup penting untuk dikuasai. 

 

C. Situasi 

a. Persiapan yang matang, percaya diri, dan penguasaan terhadap kosa kata dan hal yang 

dibicarakan menjadi faktor yang mempermudah aktivitas komunikasi lisan  

b. Kosa kata yang sulit serta persiapan yang kurang dalam berkomunikasi lisan dirasa 

menyulitkan mereka dalam melakukan aktivits komunikasi lisan berbahasa Inggris.  

c. Pada umumnya mahasiswa merasa bahwa kepercayadirian dan jumlah kosa kata yang 

dikuasai harus ditingkatkan dlam rangka meningkatkan kualitas berkomuniksi lisan dalam 

bahasa Inggris. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat disampaikan sebagai bahan pemikiran lebih lanjut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat memaksimalkan lagi dalam segi jumlah mahasiswa dan cakupan wilayah yang 

terlibat dalam penelitian, sehingga hasil temuan penelitian dapat lebih representatif dan 

reliable. 
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2. Diharapkan hasil temuan mengenai kebutuhan berkomunikasi lisan dalam bahasa Inggris ini 

dapat dikembangkan sebagai dasar pengembangan silabus dalam pengajaran bahasa Inggris 

sehingga pembelajaran bahasa Inggris dapat disesuaikan dengan kebutuhan para mahasiswa. 
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Lampiran 1. Instrumen 

ANGKET 

ANALISIS KEBUTUHAN MAHASISWA SASTRA INGGRIS DALAM KOMUNIKASI LISAN 

BERBAHASA INGGRIS 

 

A. Data Responden 

Jenis Kelamin Laki-laki / Perempuan * 
Jurusan  
Institusi  
Semester  

*) silakan lingkari salah satu 

 

B. Komunikasi Lisan  

No Aktivitas Komunikasi Lisan Seberapa penting 
kemampuan 

berikut dalam 
studi/pekerjaan 

anda? 
1 sangat tidak - 5 

sangat 

Dimanakah 
skala 

kemampuan 
anda saat 

ini? 
1 sangat tidak – 5 

sangat 
1 Berpartisipasi dalam komunikasi 

informal (misalnya mengobrol dengan 
teman). 

 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

2 Berpartisipasi dalam sebuah diskusi 
(misalnya: perkuliahan, seminar, dll) 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

3 Melakukan presentasi singkat. 
 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

4 Memberikan informasi atau instruksi. 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
 

C. Faktor Kebahasaan dan non-Kebahasaan 

No Aktivitas Komunikasi Lisan Seberapa penting 
kemampuan 

berikut dalam 
studi/pekerjaan 

anda? 
1 sangat tidak - 5 

sangat 

Dimanakah 
skala 

kemampuan 
anda saat 

ini? 
1 sangat tidak – 5 

sangat 
1 Menggunakan tekanan nada (stress 

pattern) dalam kata yang benar. 
 

1     2     3     4     5 
 

1     2     3     4     5 
2 Menggunakan pilihan kata (diction) 

yang benar. 
 

1     2     3     4     5 
 

1     2     3     4     5 
3 Menggunakan kalimat dan tata bahasa 

yang benar. 
 

1     2     3     4     5 
 

1     2     3     4     5 
4 Berbicara dengan percaya diri.  

1     2     3     4     5 
 

1     2     3     4     5 
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5 Berbicara dengan fasih/ pelafalan 
yang tepat. 

 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

6 Menggunakan pandangan mata (eye 
contact) dengan lawan bicara. 

 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

7 Menggunakan kenyaringan suara 
(loudness) yang tepat. 

 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

8 Menggunakan gerak-gerik dan mimik 
muka yang tepat. 

 
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

9 Menguasai topik pembicaraan.  
1     2     3     4     5 

 
1     2     3     4     5 

 

D. Situasi 

1. Situasi seperti apakah yang memudahkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris? Mohon dijelaskan secara rinci. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Situasi seperti apakah yang menyulitkan anda untuk berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris? Mohon dijelaskan secara rinci. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Dalam hal apa anda merasa memerlukan perbaikan berkomunikasi lisan dengan 

menggunakan bahasa Inggris? Mohon dijelaskan secara rinci. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Kuesoner ini diadaptasi dari Gerhiser & Wrenn, 2007 
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Lampiran 2. Personalia Tenaga Peneliti 

Biodata Ketua Pengusul 

A.  Identitas Diri 

1 NamaLengkap (dengangelar) Angga Maulana.S.S.,M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Tenaga Pengajar 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya 15110592 

5 NIDN 04030785 

6 Tempat dan TanggalLahir Bandung, 3 Juli 1985 

7 E-mail anggamaulana1985@unpas.ac.id 

9 NomorTelepon/HP 08562019949 

10 Alamat Kantor Universitas Pasundan Bandung 

11 NomorTelepon/Faks (022)2009513 

12 LulusanyangTelah Dihasilkan S-1 = 15 orang; S-2=… orang; S-3=… orang. 

 
 
 
13.  MataKuliahygDiampu 

1. Indonesian-English Translation  

2. Field Research 

3. Oral Reporting 

Dst. 
 

 

B. RiwayatPendidikan  
 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Pasundan Universitas Pendidikan Indonesia 

Bidang Ilmu Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Inggris 

Tahun Masuk-

Lulus 

2004-2008 2011-2015 

JudulSkripsi/Tesis/ 

Disertasi 

An Analysis of Slang Words in Curtis’ 

Song Lyric Album 

The Use of Dynamic Immersion 

Method in Teaching Vocabulary for 

Young Learners  

Nama 

Pembimbing/ 

Promotor 

1. Kunkun Kurniyadi, M.Pd 

2. Senny Suzanna Alwasilah, M.Pd 

 

1. Dr. Didi Sukyadi, M.A. 
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C. PengalamanPenelitian Dalam 5 TahunTerakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis,maupun Disertasi)  
 

No. 
 

Tahun 
 

JudulPenelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 

 

 

 

 

 

2015 The Dynamic Immersion Software: Teaching 

English Vocabulary For Young Learners 

 

Pribadi 

 

* Tuliskan sumber pendanaanbaik dari skema penelitian DIKTImaupun dari sumber lainnya. 

 

D. PengalamanPengabdianKepada Masyarakatdalam5 TahunTerakhir  
 

No. 
 

Tahun 
 

JudulPengabdianKepadaMasyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

     

dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

 

E. PublikasiArtikel IlmiahDalamJurnal dalam 5 TahunTerakhir  
 

No. 
 

Judul Artikel Ilmiah 
 

Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1 The Dynamic Immersion Software: Teaching English 

Vocabulary For Young Learners 

ELTIN Journal  Vol 3/1, April 

2015 

2    

3    

 
 

F.Pemakalah SeminarIlmiah(Oral Presentation)dalam5 TahunTerakhir  
 

No 
Nama PertemuanIlmiah/ 

Seminar 

 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1 International Conference on 

Applied Linguistics 5 

(CONAPLIN 5) 

The Use of Rosetta Stone Software As A 

Media in Teaching Vocabulary 

24-25 September 

2012, Bandung 

 
G.Karya Buku dalam 5 TahunTerakhir  
 

No 
 

Judul Buku 
 

Tahun 
Jumlah 

Halaman 

 
Penerbit 

1     

 
 

H.PerolehanHKI dalam5–10 TahunTerakhir 

https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=3493799948076791311&btnI=1&hl=id
https://scholar.google.co.id/scholar?oi=bibs&cluster=3493799948076791311&btnI=1&hl=id
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No. 
 

Judul/Tema  HKI 
 

Tahun 
 

Jenis 
 

NomorP/ID 

1     

Dst.     

 

I.Pengalaman MerumuskanKebijakanPublik/Rekayasa SosialLainnya dalam5 TahunTerakhir  
 

No. 
Judul/Tema/Jenis RekayasaSosialLainnya 

yangTelah Diterapkan 

 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

Dst.     

 
 

J.  Penghargaan dalam 10 tahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 

lainnya)  
 

No. 
 

Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 

 
Tahun 

1  Juara 1 Ceramah Bahasa Sunda, Universitas Pasundan  Universitas Pasundan 2010 

Dst.    

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian 

dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula. 

 

            Bandung, Oktober 2017. 
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2. Biodata Anggota Peneliti  

A.  Identitas Diri 

1 NamaLengkap (dengangelar) Fegy Lestari, S.S., M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Perempuan  

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  15110539 
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12 LulusanyangTelah Dihasilkan S-1 = 50 orang; S-2=… orang; S-3=… orang. 

 
 
 
13.  MataKuliahygDiampu 

1.  Debating 

2.  Reading for Scientific English 

3.  EFL Learning Media 

4.  EFL Learning Evaluation 

5. Oral Reporting 

6. Public Speaking 

Dst. 
 

 

B. RiwayatPendidikan  
 S-1 S-2 

Nama Perguruan 

Tinggi 

Universitas Pasundan Universitas Pendidikan Indonesia 

Bidang Ilmu Sastra Inggris Pendidikan Bahasa Inggris 

Tahun Masuk-Lulus 1999 – 2003 2004 - 2010 

JudulSkripsi/Tesis/ 

Disertasi 

An Error Analysis in Using Past Tense in 

Student’s Writing Composition 

The Developments of Writing Skills 

Through Collaborative Activities 

 Nama Pembimbing/ 

Promotor 

1. H. Kunkun Kurniady, M.Pd 

2. Supian, Drs., M.Pd 

3. Prof. Dr. Chaedar Alwasilah, M.A., 

Ph.D 

4. Dr. Dadang Sudana, M.A 

 

 

mailto:fegylestari@gmail.com
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C. PengalamanPenelitian Dalam5 TahunTerakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis,maupun Disertasi)  
 

No. 
 

Tahun 
 

JudulPenelitian 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 

 

 

 

 

 

2013 Pelestarian Dan Pengembangan Musik Ajeng 

Dalam Mengiringi Tarian Soja Pada 

Penyambutan Pengantin Khas Pesisir 

Karawang 

 

  

* Tuliskan sumber pendanaanbaik dari skema penelitian DIKTImaupun dari sumber lainnya. 

 

D. PengalamanPengabdianKepada Masyarakatdalam5 TahunTerakhir  
 

No. 
 

Tahun 
 

JudulPengabdianKepadaMasyarakat 
Pendanaan 

Sumber* Jml (Juta Rp) 

     

dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya. 

 

E. PublikasiArtikel IlmiahDalamJurnal dalam 5 TahunTerakhir  
 

No. 
 

Judul Artikel Ilmiah 
 

Nama Jurnal 
Volume/ 

Nomor/Tahun 

1    

2    

3    

 
 

F.Pemakalah SeminarIlmiah(Oral Presentation)dalam5 TahunTerakhir  
 

No 
Nama PertemuanIlmiah/ 

Seminar 

 
Judul Artikel Ilmiah 

Waktu dan 

Tempat 

1    

 
G.Karya Buku dalam5 TahunTerakhir  
 

No 
 

Judul Buku 
 

Tahun 
Jumlah 

Halaman 

 
Penerbit 

1     

 
 

H.PerolehanHKI dalam5–10 TahunTerakhir 
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No. 
 

Judul/Tema  HKI 
 

Tahun 
 

Jenis 
 

NomorP/ID 

1     

Dst.     

 

I.Pengalaman MerumuskanKebijakanPublik/Rekayasa SosialLainnya dalam5 TahunTerakhir  
 

No. 
Judul/Tema/Jenis RekayasaSosialLainnya 

yangTelah Diterapkan 

 
Tahun 

Tempat 

Penerapan 

Respon 

Masyarakat 

1     

Dst.     

 
 

J.  Penghargaan dalam 10 tahunTerakhir (dari pemerintah, asosiasi atauinstitusi 

lainnya)  
 

No. 
 

Jenis Penghargaan 
Institusi Pemberi 

Penghargaan 

 
Tahun 

1    

Dst.    

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak- sesuaian 

dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam 

pengajuan Hibah Penelitian Dosen Pemula. 

 

 Bandung, Oktober 2017. 

               Anggota Peneliti,  

 

 

         

(Fegy Lestari, S.S., M.Pd.) 
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Lampiran 3. Publikasi dan Produk Penelitian 

 

CAPAIAN LUARAN KEGIATAN 

Ketua : Angga Maulana 

Perguruan Tinggi : Universitas Pasudan 

Judul : Analisis Kebutuhan Mahasiswa Sastra Inggris dalam Komunikasi  

                                 Lisan Berbahasa Inggris 

Waktu Kegiatan : tahun ke-1 dari rencana 1 tahun 

 

Luaran yang direncanakan dan capaian tertulis dalam proposal awal: 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 
1 Publikasi ilmiah di jurnal nasional  submitted 

2 
Pemakalah dalam 
temu ilmiah 

Nasional terdaftar 

Lokal - 

3 Bahan ajar draft 

4 

Luaran lainnya jika ada (Teknologi Tepat Guna, 
Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa 
Sosial)  

- 

 

1. PUBLIKASI ILMIAH 

 Keterangan 

Artikel Jurnal   

Nama jurnal yang dituju  ELTIN Journal 

Klasifikasi jurnal  Jurnal Nasional ISSN: 2339-1561 

Judul artikel 
Needs Analysis of English Literature Students in English Oral 

Communications 

Status naskah (beri tanda)  

- Draf artikel  

- Sudah dikirim ke jurnal   

- Sedang ditelaah  

- Sedang direvisi  

- Revisi sudah dikirim ulang  

- Sudah diterima  

- Sudah terbit  
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2. BUKU AJAR 

Buku ke-1 

Judul: English Oral Communication  

Penulis: Angga Maulana 

Penerbit: (belum ditentukan) 

 
3. PEMBICARA PADA PERTEMUAN ILMIAH (SEMINAR/SIMPOSIUM) 

 Nasional 

Judul Makalah 

 Analisis Kebutuhan Mahasiswa Sastra Inggris dalam Komunikasi 

Lisan Berbahasa Inggris 

Nama Pertemuan Ilmiah  Seminar Nasional Bahasa dan Sastra 

 Tempat Pelaksanaan  Aula STIKES Universitas Pamulang 

Waktu Pelaksanaan  13 November 2017 

- Draf makalah  

- Sudah dikirim   

- Sedang direview  

- Sudah dilaksanakan  

 

            Bandung, Oktober 2017. 

 

 

 

 


