
APPENDIX 2 

INTERVIEW



 

Subject Constract Conceptual Definition Componens Interview Questions 

Code Switching 

Classroom 

Management 

Classroom 

Management Atkinson 

(1993); Canagarajah 

(1995) 

Classroom Management Atkinson 

(1993); Canagarajah (1995) is the 

function to manage classroom and 

help students understanding in 

learning foreign language. 

 

 Request help 

 Teacher 

compliments 

 Teacher command 

 Teacher 

admonitions 

 Teacher 

encouragement 

 Pleading 

 Managing 

discipline 

 Unofficial 

interactions 

1. When you are want to request 

help to your students, what 

languag would you prefer? 

And why you choose that 

language when learning 

English class? 

2. When you are give a 

compliment to your students, 

what language would you 

prefer? What is the reason 

behind? 

3. How do you use code-

switching to give command to 

your students? 

4. How do you express your 

feeling to your students? What 

language you use to express 

like sad feeling or maybe little 

bit disappointed? 

5. How do you use code-

switching to encourage your 

students? How if there is a 

nerveous or hesitate student 



when learning English in your 

class? 

6. What is your respond when 

there is a student ask favor or 

excuses by using Indonesia 

language? what is the reason 

behind?  

7. When you are teaching 

vocabulary, how do you 

negotiate meaning with your 

students, especially for new 

vocab or difficult word? 

8. How do you use code-

switching to manage your 

class? 

9. When you interact to your 

student talking about cassual 

issue in order to closer 

interaction, What language 

would prefer? And why? 

Code Switching 

Content 

Transmission 

Content Transmission 

Turnbull (2001); 

Canagarajah (1995); 

Brook and 

Donato(1994) 

 

Content Transmission Turnbull 

(2001); Canagarajah (1995); Brook 

and Donato(1994) 

 is optimize the input of target 

language through direct/explicit 

instruction and giving role of mother 

tongue and negotiate the meaning of 

 Motivation 

 Explanation 

 Definition 

 Review 

 Parallel translation 

10. What do you about any 

possibilities of choice of 

language toward students’ 

motivation in learning 

langugae? 

11. In what way you deliver the 

material to your student? In 



target language and to check 

students comphersion. 

- negotiate 

meaning 

 Unofficial student 

collaboration 

 

case your students missing the 

concept of the material. 

12. In what way you try to review 

the material to check the 

students? 

13. How do you manage the 

students collaboration to stay 

on the track during the lesson 

or after lesson? 



INTERVIEW TRANSCRIPTION 

 

Interview Transcription  

Participant : English teacher of MAN 3 Sleman 

Time : 07.00- WIB- 08.00 WIB 

Date : October 6th, 2018  

Place : MAN 3 Sleman 

I: Interviewer, P: Participant  

Subject 

 

Line Transcription 

I  Assalammualaikum Ms Ami 

P 1 Walaikumsalam Wr.Wb 

I  Ini ms aa... Nawang kan mau aaa... mau wawancara kan kemarin udah 

observasi ya ms ya?  

P 2 Iya 

I  Sekarang Nawang mau wawancara untuk data tambahan, Ms Ami kan ngajar 

bahasa Inggris kelas X ya ms ya aa... kira-kira ada gak sih ms perbedaan mm... 

misalnya kelas X MAN sama ngajar dimana gitu, bedanya kelas misalnya X 

ini misalnya kelas X di MAN sama ngajara atau BIAS atau dimana itu kira-

kira ada beda gak sih ms kelas X nya atau mungkin sama saja? 

P 3 Pasti beda mbak nawang ya (suara orang berbicara) pertama dengan sesama 

MAN 3 saja banyak yang beberapa kelas antara satu kelas denga yang lain itu 

ada perbedaan cuman aa... dari waktu ke waktu aa.. background bahasa 

Inggrisnya itu sangat mempengaruhi mayoritas masing-masing kelas kalau 

mayoritas anak-anaknya dengan background bahasa Inggris yang baik 

biasanya aa... itu kelasnya bisa kita lihat karateristiknya mereka cepat paham 

atau mereka sedikit lebih lamban paham itu masih di lingkup MAN 3 nah 

apalagi ketika kita keluar menemui karakteristik-karakteristik yang berbeda 

disekolah yang lainya  

I  Berarti lebih menarik ya ms ya 

P 4 Iya semuanya menarik buat saya semuanya punya apa ya punya challange 

bagi kita oo.. saya harus memberikan materi saya dengan cara seperti apa 

(suara) dengan kondisi kelas yang berbeda-beda kalau saya mengajar di BIAS 

meraka itu anak boarding dan titik beratnya pada aa.... bahasa dan agama nah 

aa... sehingga bahasa Inggris mereka jauh lebih baik pada umumunya  



I  hmmm.. pada umumnya hmm... 

P 5 Dan mereka tidak banyak small class kalau MAN 3 big class kan satu kelas 

bisa 30,34 mereka gak sampe 20 jadi memang lebih aaa... fokus  

I  aa.. lebih fokus 

P 6 Studying aa... language all religion fokusnya kesitu nah ketika saya mengajar 

boarding di Taruna Qur’an itu juga boarding kan tapi kenapa bahssa 

Inggrisnya bagus secara pasif tidak secara active karena meraka memang 

jarang punya kesempatan untuk memakai bahasa Inggrisnya meraka jarang 

boleh kita beri pr jadi mereka itu aa... lebih banyak menghafal Al-Qur’an 

I  Ooo.... 

P 7 Tahfis  

 I  Ooo ya tahfis 

P 8 Bukan sehingga aa.. kemampuan bahasa Inggris nya pasif  pengetahuan 

bukan keterampilan 

I  aa.... 

P 9 Jadi semua punya ciri-ciri 

I  Hmm.... 

P 10 Okay  

I  Okay, terus ms Ami kira-kira udah berapa lama sih nagajar di MAN 3 ini kok 

kayaknya udah lama gitu ms Nawang ngelihatnya udah lama ms 

P 11 Iya wajahnya aja kelihatan tua ya hahaha 

I  Enggak ms masih muda ms kok tenang saja kok ms (suara partisipan tertawa) 

P 12 Saya sudah mengajar disini sejak tahun 2002  

I  Ooo....  

P 13 2002 saya sudah mengajar di MAN di BIAS saya sudah mengajar di BIAS 

juga ditahun yang sama kala itu saya belum PNS 

I  Ooo.... 

P 14 Tapi saya sudah mengajar sebagai guru DDTI guru tidak tetapnya MAN 3 

sampai sekarang 

I  Ooo.. sampai sekarang  



P 15 Iya sampe sekarang status PNS nya disini Alhamdullilah 

I  Enak ya maksudnya udah tetap ya ms ya 

P 16 Iya udah dapat konsepnya kalau dulu dari waktu ke waktu saya memang jauh 

banyak aaa.. belajar dari mengajar sendiri ya jadi experience is very very very 

good teaching for me kalau dulu saya pernah mengajarnya itu bukan basik 

bukan sekolahan (suara sepeda motor lewat) basik saya bukan teacher jadi 

saya mengajar ya... tidak tidak spesifik untuk mengajar anak sekolahan 

I  Oooo... 

P 17 Saya biasa mengajar dikantor, saya biasa mengajar mahasiswa sehingga 

tuntutan saya kepada siswa itu kadang-kadang memang tidak dipahami siswa 

I  Hmm... 

P 18 Misal saya enggak senang saya suruh dia keluar, saya lihat dia tidak apa 

namaya emm... sikap belajranya buruk saya suruh dia keluar saya anggap 

seperti mahasiswa  

I  Hm... 

P 19 Tapi semakin kesini saya sendiri semakin belajar bukan itu bukan guru yang 

baik, bukan guru yang ideal memang kita harus banyak lebih emm ngemong 

bahasanya senior high school ini mereka baru perpindahan dari junior high 

school ke sebior high school gitu 

I  Terus ya ms ini Nawang mau tanya 

  When you are want to request help to your students, what language would 

you prefer? And why you choose that language when learning English class? 

P 20 Saya lebih pilih bahasa Indonesia ketika saya minta mereka 

mengerjakan sesuatu, saya tidak mau mereka tidak paham nahh jangan 

kita buang-buang waktu untuk hal yang udah capekk kita ngomong 

mereka gak paham, hmm... mereka tidak mau mengakui mereka bahwa 

gak paham, mereka satu takut, takut dianggap tidak mengerti, yang 

kedua takut nilainya buruk jadi yes yes but actually they no nothing nah 

itu merugikan saya, merugikan meraka, merugikan saya meraka 

menyembunyikan ketidak tahuannya sampe betul-betul tidak tau dan tidak 

mendapatkan jawabannya merugikan saya, karena saya harus telling them 

again, again, and again, and again and it is not good eror nah jadi aaa... I give 

them a lot of English I want them to be expose to English a lot of English 

in the English class but when it come to request, when it come some 

direction that they should know saya harus pake bahasa Inggris sampe 

dia betul-betul clear 



I  Itu juga alasenanya ms Ami lebih milih pake bahasa 

P 21 Akhirnya saya harus menggabungkan bahasa Indonesia dan bahasa 

Inggris, I still remember mbak Nawang ketika saya masih di senior high 

school saya baru... aaa... saya belajar bahasa Inggris itu termasuk radak 

terlambat lah kalau orang bilang aaa.. semakin early kita better belajar bahasa 

Inggris saya termasuk terlambat saya baru suka bahasa Inggris itu ketika saya 

SMA dan kelas tiga SMA kelas tiga itu guru saya fully English dikelas cepet 

lagi ngomongnya British pula 

I  Iya udalah  

P 22 Gilak tamatlah saya tapi saya termasuk anak yang mencintai Inggris kala itu 

sehingga saya tidak banyak komplin, nah komplin itu coming from my other... 

my other friend mereka tidak tau apa-apa saya sendiri juga gak tau apa-apa 

dan saya lihat gak ada banyak manfaatnya ketika kita tidak tau apa-apa dia 

paksakan jadi guru saya ini paksakan I have to force to listen to me, I want 

you to be expose dia mau kita selalu dengar bahasa Inggris tetapi ketika aa... 

apa namanya kita tidak paham kemanfaatannya jadi sedikit kita memang betul 

terbiasa mendengarkan but we know nothing itu tidak bagus juga 

I  Walaupun cuman sekedar request help gitu ya ms 

P 23 Iya iya something lah harusnya kita tau lah manfaatnya apa when it comes to 

language feature terutama untuk grammatical subjek itukan jangan konsepnya 

deh kan tidak matematis sebenernya, sebenernya aaa.. kalau matematis orang 

bilang kalau dia pandai matematika mestinya dia pandai bahasa Inggris to 

enggak juga dia pake feeling formulasi bahasa Inggris bisa jadi memang statik 

ya kan saya sedang makan, saya sedang bicara, saya sedang mengajar I am 

teaching, I am aaa... doing something but when you make it I am sleaping 

grammatically that correct enggak ada yang salah dengan... dengan itu 

formulasinya tapi coba dimeaning masuk akal enggak orang tidur bilang saya 



sedang tidur it doesn’t make sense bahasa tidak demikian bahasa bukan 

matematika jadi memang aaa.... kita harus paham betul itu kemana arahnya 

meaningnya, pemanfaatannya itu yang lebih terbukti daripada sekedar kita 

dengarkan guru bicara and then we know the formula of the grammatical 

aspek. 

I  When you are give a compliment to your students, what language would you 

prefer? What is the reason behind? 

P 24 ( ada siswa yang datang dan mengikatkan participant bahwa ada barang yang 

tertinggal) saya lebih suka bahasa Inggris kalau itukan gak penting, 

bukan gak penting itu penting sekali dampaknya besar ketika dia dipuji 

encouraging right, motivating, encouraging tapi dari gesture saya pun 

dia sudah tau bahwa saya memuji dia I give them compliment, 

compliment gitu ya jadi it is good... its’s a good job, right, awesome dan 

sebagainya itu aaa... walau dia baru pertama kali dengar diikuti dengan saya 

punya gesture kasih jempol, kasih tepuk applause itu dia sudah tau dia dipuji 

so I don’t speak bahasa I don’t need speak bahasa in that case, so it is the habit 

things that they don’t need, they can understand from the gesture our mimic 

itu bahasa Inggris saja, no need lah bahasa Indonesia 

I  Jadi alasannya itu juga ini ya ms ya lebih ngenak 

P 25 Yaaa heee... itu pembiasaan juga aaa.. jadi ketika aaa...dengan anak-anak juga 

begitu ketika dengan anak-anak saya kalau saya bisa wakilkan dengan gerak 

tubuh gak usah pake bahasa Indonesia bahasa Inggris aja dia buang sampah 

dia lupa aaa... would you please put garabe over there? Don’t litetari it’s not 

good saya tidak pake bahasa Indonesia saya pake bahasa Inggris tapi gerak 

tubuh saya cukup dukung cukup buat dia paham udah kayak gitu 

I  Simple ya ms ya  



P 26 Simple ya hahaha 

I  Lebih pake body language gitu ya ms  

P 27 Emmm... sesuatu yang sifatnya memang aaa... dia tidak harus memproduk 

aaa... dia dengar ajalah dari saya I am sure suatu ketika dia akan bisa sangat 

yakin 

I  How do you use code-switching to give command to your students? 

 

P 28 Aaa.... Saya semata-mata tidak mau me... kalau saya kemudian 

menggabungnya semata-mata saya ingin mereka mengganggap itu hal yang 

biasa banget tugas itu satu bukan beban kan merupakan ya... tambahan ilmu 

bagi anak- anak ya, yang kedua tugas itu bukan tugas yang berat kalau kita 

sudah menyampaikannya dengan cara yang berat belum melaksanakan pun 

dia sudah mengganggap itu berat jadi anggapan nya itu penting angganpan 

bahwa ini hal yang bisa saya kerjakan membuat saya combaining English to 

Bahasa ya so I aaa... I will speak English first and then I try to speak 

slowy to make them understand but when I see still confused  face insted 

they need to aaa.. understand more so I will try to speak Bahasa  

I  Oooo  



P 29 Kok coba digabung tapi cara menggabungkannya pun tidak usah resmi sekali 

jadi langsung aja kita masuk, masuk, masuk aja langsung 

I  Langsung aja gitu ya ms gak  pake.... 

P 30 Heeh gak usah pake transsisi bawa.... bahwa saya bahasa no need lah soalnya 

bahasa itu habit aja  

I  Ooo... habit aja. How do you express your feeling to your students? What 

language you use to express like sad feeling or maybe little bit disappointed? 

P 31 ( ada siswa yang memberikan jaket ke guru dan foto kopi) ya.. kalau itu tidak 

serius saya malah lebih pake bahasa Inggris tapi kalau serius saya pake bahasa 

Indonesia  supaya mereka paham bahwa saya betul-betul kecewa malah 

sebaliknya jadi kalau aaa.. kalau... kalau memang itu ( suara batuk) kalau bisa 

saya sampaikan dalam bahasa Inggris yang mudah saya akan sampai dalam 

bahasa Inggris yang mudah aaaa.. biasanya orang yang kecewa itu bahasanya 

tidak ada yang mudah iyakan paling-paling dia bisalah lihat wajah saya I said 

that I don’t like the situation misalnya gitu ya, I don’t like this situation itu tu 

gak ngenak mereka gak bisa merasakan betapa saya kecewa tapi kalau itu 

memang betul-betul gak kekecewaan yang berat ya udah saya pake aja itu 

bahasa Inggris tapi ketika saya sangat kecewa saya pake bahasa Indonesia jadi 

mereka bisa berempati kepada saya, mereka juga menjadi bagian yang dekat 

dengan saya mereka juga belajar menyadari itu untuk dirinya sendiri bukan 

untuk saya because I am welcoming for them ()harus bisa saya pake rasa  



I  Tapi kalau udah... udah ini ms ami pake bahasa ada langsung berubah gak sih 

ms siswanya itu? Tiba-tiba ooo... iya saya salah sama ms ama itu ada 

perubahan gak sih ms? 

P 32 Mostly yes 

I  Mostly 

P 33 Kebanyakan mereka (suara orang batuk) menyadari bahwa itu tu sebuah aaa.. 

kekeliruan tidak akan melakukan hal yang sama lagi karena saya tidak suka 

mengumbar-umbarkan kemarahan ya ... kalau bercanda, ngomong keras itu 

biasa buat saya tapi kalau kekecewaasn saya itu tidak sering saya... tidak 

sering saya mengungungkapkan kekecewaan sampe marah banget sampe 

saya harus berbahasa Inggris gitu (suara motor lewat) cuman kalau 

kekecewaan itu butuh follow up artinya besok lagi jangan kayak gini saya 

capek nah itu pasti saya pake bahasa Indonesia supaya tidak berulang-ulang 

mostly tired   

I  How do you use code-switching to encourage your students? How if there is 

a nerveous or hesitate student when learning English in your class? 

P 34 Aaaa... saya sendiri itu kadang-kadang tidak menyadari ya mbak karna itukan 

menjadi bagian dari kehidupan saya yang saya tau bahwa aaa... the less saya 

speak English aaa... the less fluent I become the more I speak English the 

more fluent I become kalau saya jarang bahasa Inggris sudah pasti jadi kaku 

saya lebih suka bahasa Inggris memang in front of the class tapi perpindahan 

dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu itu selalu saya munculkan dengan 

cara yang as smooth as possible selalu saya  kenali diri saya seperti itu 



I  Heem... 

P 35 Bukan sebuah kebanggaan tapi itu sebuah kebiasaan artinya when I speak 

English tiba-tiba saya akan berbahasa Indonesia when I see need to 

understand when they need absord seketika itu. Hmmm.... dan.... dan 

aaa... saya gak mau lamaaaa ke bahasa Inggris terus ke bahasa Indonesia 

terus menyimpan begitu banyak question jadi I speak English litlte bit 

then aaaa... I insert  Bahasa 

I  Heemm ya bahasa... 

P 36 Then I speak English again then I insert bahasa when they want to when they 

have a question, the question is not a ( the sound is not clear) .Artinya 

pertanyaaan itu tidak menjadi bertumpuk bagi mereka ( suara motor) 

I  Itu juga berlaku sama siswa yang ini ya ms ya maksudnya yang takut atau 

malu ( suara motor) 

P 37 Iya iya iya (suara motor) jadi levelnya juga sangat me...me... menentukan 

mbak mbak mbak Nawang kalau levelnya memang level anak-anak yang 

sudah terbiasa bahasa Inggris maka saya semakin jarang berbahasa 

Indonesia. Tapi kalau anak-anak yang backgroundnya memang tidak 

(suara siswa berbicara) berbahasa Inggris semakin sering saya 

berbahasa Indonesia pertama memang untuk encouraging yang kedua 

for the understanding. Jadi dia gak selalu muncul pada kata-kata I cannot 

speak English itu adalah sebuah penolakan yang yang paling umum meraka 



sampaikan ketika I am fully speaking English nah sehingga saya sebelum 

ditolak saya jangan... janganlah dulu. 

 

I  He’em 

P 38 Karena penolakan itu kan nanti membuat sebuah aa... stt... Kristalisasi yang 

kokoh aku gak bisa... aku gak bisa bahasa Inggris itu aaa... penolakan yang 

berdampak buruk secara sugesti nah jadi jangan dibentuk itu kita berusaha 

jangan sampai kita membentuk pola berpikir bahwa saya tidak pandai 

berbahasa Inggris. English is easy, English just a piece of cake so you can 

speak English anytime you want by have to understand yah... gitu kan (suara 

orang berbicara) 

I  Iya 

P 39 Jadi seperti itu deh gitu 

I  Jadi lebih ke ini ya ms..... 



P 40 Iya tergantung jadi kita lihat majority the majority (suara sepeda motor lewat) 

kalau memang mayoritasnya tidak mengerti saya akan lebih banyak 

menggunakan bahasa Indonesia 

I  Supaya mereka mau ini lah ya ms speak up lah seenggaknya 

 

P 41 Iya... iya try to speak up  tapi ketika memang mereka saya haruskan berbahasa 

Inggris nah the earth them to speak English  

I  Oooo tetep di pan.... 

P 42 Paksa 

I  Paksa 



P 43 He'e paksawan tidak ada sukarelawan jadi semuanya dipaksawan 

I  Paksawan 

P 44 Hehe aaa... question... question nah I do not want to answer your question if 

you don't speak English 

I  Iya ms ami tadi juga bilang gitu 

 

P 45 Nah... Seperti itu jadi ketika mereka campur-campur pun kan saya gak marah 

but actually they have already try. Jangan sebelum nyoba sudah nga... udah 

menyerah ya kan 

I  Belum perang belum 



P 46 Belum perang lagi udah layu dia kan 

I  Udah layu 

P 47 Kacau 

I  What is your respond when there is a student ask favor or excuses by using 

Indonesia language? what is the reason behind?  

 

P 48 Hmmm... aaa.. biasanya saya akan minta mereka bahasa Inggris as much as 

take it yes sebisa mereka pake dulu bahasa Inggris itu kan anu sebagai, 

Aaa... dikondisi-kondisi tertentu aaaa.... paksa misal tidak ada enforcement 

kayak misalnya aaa... giving presentation itu itu... itu adalah pelajaran yang 

memang paksa 

 

I  Iya  



P 49 Diluar kemampuan mereka saya tau sekali bahwa memberikan presentasi ini 

diluar batas kemampuan mereka tapi saya tau mereka bisa sehingga saya 

paksa seperti itu. Sebuah paksaaan itu melahirkan kebisaan tetapi sebuah 

kebencian melahirkan sebuah trauma yang mendalam sehingga dia gak mau 

lagi pakai gitu kan. Nah dipaksa untuk hal seperti ini itu gak papa tapi kalau 

dipaksa untuk hal-hal yang dia mau tanya nah itu harus dengan cara yang 

hati-hati juga. 

I  Ooo... 

P 50 Jadi aaa.... I don't speak English...try to say that saya selalu try to say you 

want, what is it, can you say that again? selalu kita coba untuk 

aaa....encouraging them to speak first nanti bahasa Indonesianya nanti nongol 

sendiri dia tetep dia kalah 

I  Iya 

P 51 Nah and then we answer that in English nanti saya jawab pasti bahasa yang 

dia tadi pakai bahasa Indonesia I say that in English, jadi mungkin kehilangan 

termnya atau ini apa mengganti kata-kata ini apa they mereka akan dengar 

dari saya gitu harapan saya kan gitu biasanya sukses. 

I  Ooo... Hmmm... Ini kenapa sih ms kok ms ami jawabnya pake bahasa Inggris 

alesannya itu kenapa? 



P 52 I exposure 

I  Ooo... 

P 53 Exposure  

I  Exposure 

P 54 Aaa... mereka itu bilangya yang lebih berat dari pada pahamnya kan 

I  Iya... haha 



P 55 Nah jadi ketika saya yang berbahasa Inggris dia paham sesungguhnya but 

when they have to say that they cannot so mereka berdalih aku gak ngerti 

actually they are lazy to say. Aaa... jadi encouraging kita ya sekedar 

encouraging try to say what you want to say. Ketik... ketika nanti dia campur-

campur nanti saya jawabnya juga the tell saya akan jawab dengan bahasa 

Inggris apa yang gak bisa dia tadi dia dapet kata-kata yang gak tau 

I  Ooo... kayak gitu ya ms 

P 56 He’e... 

I  Seengaknya ada ininya lah vocab masuk gitu ya 

P 57 Baru... iya vocab baru walaupun dia gak... gak langsung pakai kan itu 

tersimpan saya percaya betul bahwa itu store  saya sendiri misalnya sudah 

pernah ketemu orang aaa... dulu namanya a,b,c ketemu lagi 5 tahun 

berikutnya sudah lupa tapi ketika sekali aja dia sebut ooo iya karena apa karna 

it's has been store 

I  Hmmmm.... 



P 58 Bahasa Inggris juga begitu ada 10 vocab yang kita lupa tapi kita sudah pernah 

baca when it's come again sekali buka saja kita sudah paham gitu jadi bahasa 

Inggris juga begitu sama 

I  Hehehe iya bener ms 

P 59 So it just need to be recall kan istilahnya 

I  When you are teaching vocabulary, how do you negotiate meaning with your 

students, especially for new vocab or difficult word? 

P 61 He'em biasanya saya biarkan mereka cari sendiri karena exploring itu 

kan ada usaha ya (suara batuk) dan usaha itu begitu dia dapat itu 

tersimpannya jauh lebih lama daripada kita jawab langsung dia dapat cepat 

dia hilang cepat tapi kalau dia dapatnya lama dengan usaha itu beda buka 

dengan link dapat artinya buka dengan sss....  aaa... apa namanya hand phone 

dapat dengan cepat tapi hilangnya juga pasti cepat. 

I  Hmmm... 



P 62 Makanya buka sa... saya larang mereka aaa... dikasus-kasus tertentu saya 

larang mereka pakai link pakainya dictionary perpustakaan kita menyediakan 

100 dictionary untuk anak jadi tiga kelas sekaligus pun bisa pakai ambil itu 

mereka akan buka pada saatnya ( suara hp bergetar) nah dia cari dengan 

proses dia buka halaman keingintahuannya kan lebih besar when aaa... apa 

namanya curiousity memuncak naik maka begitu dia terima dia nyimpennya 

jauh lebih lama  

I  Hmmm... 

P 63 Kalau misalnya tidak saya keburu-buru gitu waktu saya cuman satu jam 

ma.... atau dua jam waktu sudah terpakai sekian jam dia masih gak 

ngerti gak ngerti ini saya kasih pake bahasa Indonesia di definition or 

the other word sinonimnya at least something that they already known 

lah jadi biar bisa arahkan sama gitu atau yang terakhir ada opsi terakhir siapa 

duluan dapet. 

I  Ooo... 

P 64 Nah... Jadi siapa duluan dapet dia dapet bonusnya setiap hari atau setiap 

minggu mereka ada bonus, bonus satu, bonus satu, bonus satu lima belas 

bonus untuk satu semester mereka tidak boleh diremidi nah... itu sudah 

pengganti remidi. 

I  Pengganti remidi 



P 65 Emm... jawab spot secara spontan aaa... maju sukarela itu itu ada... ada nilai-

nilai plus, plus,plus nah sepuluh minus yang dia ciptakan (suara pewawancara 

tertawa) karena dirty words, ketinggalan buku, datang terlambat dan 

sebagainya membuat mereka harus ikut ujian dengan surat tertentu. 

I  Ooo... 

P 66 Jadi sekol.... aaa... dipelajaran saya sudah ada kontrak belajar termasuk untuk 

urusan kata-kata jadi siapa dapat duluan itu aa... adalah upaya untuk dia cari 

artinya. 

I  Jadi jalan ya ms maksudnya negosiasi 

P 67 Iya iya negosiasi harus didepan gak bisa disaat itu gak laku 

I  Hmmm... gak laku gitu ya ms 



P 68 Setiap hari saya suruh mereka simpan handphone itu susah sekali karena 

negosiasi dari depan sudah kurang dari sekolah dari pihak sekolah masih ada 

toleransi untuk mengumpulkan, mengambil kembali itu ringan sekali tapi 

kalau sudah diawal kita berkomit mereka insyaallah pegang baik 

I  Hmmm... berarti ms ami sudah menyediakan negosiasi kontrak ini ya ms 

belajar ya ms 

P 69 Iya 

I  Supaya siswanya ini lah ms disiplin 

P 70 Upayanya begitu 

I  tapi ya sudah ya ms ya 



P 71 Hehehe apapun yang terjadi adalah proses yang harus kita hargai kan. 

I  How do you use code-switching to manage your class? 

P 72 aaa... biasanya saya enggak marah ya saya gak suka marah, marah itu 

merugikan diri saya sendiri (suara pintu terbuka dan orang berbicara) saya 

diam aja dulu sebentar and then I speak English (suara orang berbicara) we 

don't need to complite satu kata... satu kalimat we don't need to complite to 

speak (suara orang berbicara) if you want to say something I will listen If I 

want to say something would please listen to me tapi kadang-kadang saya 

sendiri punya kelemahan mau cepet-cepet aja (suara orang berbicara) 

I  Hmmm... 

P 73 Nah... Jadi saya gak peduli meraka ribut pun gak papa paling-paling I rise my 

hand want them to pay attention what I say nanti sesama mereka pasti akan 

sttt... sttt... 

I  Iya...hahaha 



P 74 Gitu jadi perannya itu justru di diri saya sendiri bukan aaa... saya gak punya 

tehnik tertentu biasanya kalau saya gak seneng saya diem aja mereka akan 

diem tapi saya kan gak suka dengan suasana yang gak enak. 

I  Iya  

P 75 Kelas bahasa itu memang terkenal ribut let them speak cuman speaking apa 

kan gitu iii... kalau mereka itu ributnya memang ribut untuk bahasa Inggris 

itu bagus tercapai cita-cita saya gitu kan. Nah tapi kalo ributnya untuk hal – 

hal yang nggak jelas itu saya enggak… nggak bisa saya kalah dia kalah jadi 

emm kata-katanya banyak yang Bahasa Inggris kecuali nanti saya serius 

banget, saya baru pakai Bahasa Indonesia. 

I  Baru itu ya ms ya 

P 76 Heem...  jadi Indonesia tu hal yang serius banget atau saya buru- buru untuk 

kepentingan saya sendiri, diem – diem dulu saya baru bicara tapi kalo anak 

bukan anak yang artinya anak – anak yang fast learner saya gak perlu Bahasa 

Indonesia untuk hal seperti itu.  

I  emm langsung 



P 77 Itu kalo tingkatannya sudah jelek banget kalo saya langsung Bahasa 

Indonesia. 

I  Ohh kek gitu ya bu 

P 78 Hmm... gitu 

I  When you interact to your student talking about cassual issue in order to 

closer interaction, What language would prefer? And why? 

P 79 Kalo untuk emotional relationship pasti pake Bahasa Indonesia 

I  Emm... lebih pake Bahasa Indonesia ya 



P 80 Saya nggak tau malahan itu salah atau benar, tapi kan saya dapat, artinya dia 

kan jadi merasa dekat dengan saya dan itu penting, jadi emotionaly they need 

to close to us. Beda dengan saya dengan mahasiswa. 

I  Iya 

P 81 Em... kalo anak- anak seperti ini mereka memang masih sangat membutuhkan 

figure kita, sehingga kalo Bahasa Inggris jadinya nanti ada jarak 

I  Ohh... kek gitu 

P 82 Kalo pembiasaan, saya pakai Bahasa Inggris. Dia dapat scoring by 

speaking Bahasa English they got the bonus, bonus score from me, 

actually kalo itu adalah pembicaraan yang memang mendekatkan kita secara 

emotional we speak Bahasa. Kita speaking Bahasa. 

I  Lebih milih Bahasa ya 



P 83 Itu karena emotionally ee... need me  closes 

I  Oh... gitu lebih nyaman ya miss, eem pernah emm maksudnya pernah nggak 

miss emm keceplosan gitulah istilahnya selain pakai Bahasa Indonesia gitu? 

P 84 Bahasa Inggis, oh sering, kalua saya sih sering tapi sejauh hal – hal ya 

maksudnya kalo mereka serius ngomonngin tentang apalah yang sedang viral 

ya sedang bagus nih miss gini – gini, nah kita kan lagi ngomong serius serius 

kek gitu kalo kita pakai Bahasa Inggris nanti gk enak gk enak lagi. Saya jadi 

merasa nggak dekat dengan anak – anak, tapi kalo misalnya ee apa hal – hal 

yang biasa – biasa aja ya pasti saya Bahasa Inggris. 

I  Ooh... kalo keceplosan misalnya selain Bahasa Inggris, Bahasa jawa gitu 

miss? 

P 85 Ohh... itu hanya ini joke 

I  Joke ya 



P 86 Mereka akan sennag saya begitu karena Bahasa jawa saya keliatan lucu 

banget saya nggak usah ngelawak ketika saya ngonomong Bahasa jawa aja 

mereka biasanya ketawa. 

I  Oohh... udah ini ya bu jadi walaupun Bahasa jawa itu untuk joke gitu ya 

P 87 Misalnya saya capek saya nerangin gitu terus saya lihat mereka nggak paham 

atau saya pengen mereka paham just by say dong  , itu aja sudah membuat 

mereka senang gitu kan do you dong , I don’t need to say do you understand 

, because lebih penting pada interaction  between me and them. 

I  Ohh... kayak gitu 

P 88 Daripada saya pakai Bahasa Inggris tapi nggak dapet, nggak membuat mereka 

happy, happy itu penting sekali. 

I  Jadi ini miss ya campur aduk 



P 89 Ancur 

I  Jadi yang penting interaksinya 

P 90 Ketika mereka harus menghasilkan sesuatu for daily precentation, practice 

production when they have to perform they production they give it on track, 

betul kalo kasi prcentation itu kan harus betul – betul. 

I  Emm... he’em 

P 91 Kalo emm answering question for example there is interview itu harus betul 

– betul tapi kalau sudah sampai pada hal – hal yang dia butuh pencerahan , 

dia butuh apa ya tegangan tinggi kan bagi mereka maka dia butuh itu 

diturunkan  pakai Bahasa Indonesia 

I  What do you about any possibilities of choice of language toward students’ 

motivation in learning language? 



P 92 Eee... dua Bahasa tapi porsinya lebih banyak Inggris. saya sudah pakai 

bertahun tahun kontrak di awal ee kita pakai ee Sembilan puluh Inggris, 

sepuluh persen Bahasa mereka geleng pasti diawal aja mereka sudah 

geleng kemudian kita pakai 20 persen eee 80  persen English twenty 

persen Bahasa masih geleng sampai di angka dia minta fifty-fifty, lima 

puluh : lima puluh 

I  Ooo... lima puluh 

P 93 Iya lima puluh, nah saya geleng, No, I’m not teaching you, kalau itu yang 

kamu harapkan I’m not teaching you, saya mundur. Nah jadi negosiasi 

siawal begitu, nah dari tahun ke tahun saya mendapati bahwa tetap saja ada 

yang minta fifty : fifty saya nggak kasih lagi peluang untuk bernegosiasi. 

Saya langsung porsikan saja im speaking English around 70% and I’m 

speak in bahasa 30%. In case that is normal tapi kalau tidak normal seperti 

jatuhnya pada request gitu tadi ya atau pada giving instruction yang mereka 

memang betu-betul harus paham, nah itu ujung-ujungnya memang nanti fifty: 

fifty gitu . 

I  Oohh... itu lebih apa maksudnya motivasinya siswa ini ya miss ya 

P 94 Iya untuk motivate them to speak 

I  Ooh... 



P 95 Motivate them to speak 

I  Lim, lima puluh 

P 96 Kalo 100% atau more English itu discourages pasti itu, discouraging, angel, 

pasti dia bilang begitu kan. 

I  He’ em... 

P 97 Belum-belum dia sudah appriory dengan pengguanaan bahasa Inggris yang 

baik itu biasanya. 

I  Berarti udah, misalnya udah memporsikan sekian persen tapi siswanya 

enggak nyadar gitu ya miss 



P 98 Iyaa, kita nggak usah, nggak, nggak usah lagi, saya nggak mau lagi negosiasi 

kita capek, ngomong aja seperti tadi misalnya, can you speak English?, I don’t 

not want to answer your question if you not speak English, masi aja dia nggak 

mau, tetap dia pake bahasa Indonesia 

I  (tertawa) 

P 99 Dan tetap saya nggak jawab 

I  He,em 

P 100 Tapi pertanyaan dia toh terwakili oleh temannya yang bertanya hal yang 

sama, but they try to speak English akhirnya 

I  Hmm kaya gitu... 



P 101 Karna pertanyaannya toh sama, kalau mau jawabannya ya harus speak 

English. 

I  In what way you deliver the material to your student? In case your students 

missing the concept of the material. 

P 102 Heem 

I  Gimana cara miss ami delivernya biar mulus gitu, tapi masih tetep pakai ini, 

pakai bahasa Inggris, itu kaya apa miss caranya? 

P 103 Slowly aja 

I  Oh slowly aja ya 



P 104 Jadi tetep pake bahasa Inggris, slowly, tapi ketika sudah sampai 

slowlypun saya lihat yang saya inginkan belum tercapai maka saya baru 

campur dengan bahasa Indonesia. Biasanya satu KD itu tidak cukup 

dengan satu atau dua tatap muka nah ditatap muka berikutnya itu kita sudah 

mampu mengkondisikan kita harus pakai apa. 

I  Ohh kayak gitu ya miss 

P 105 For the first time I would speak English much more than Bahasa and 

then after that we need comes to the practice face and we come to the 

practice face so we have to mix it, between English and bahasa, because 

we make the interaction, when the have to produce English, fully English, 

kecuali yang betul-betul mereka perlu dipahami, I will speak bahasa to 

make them understand, tapi kalau sampe tingkat pract aa... production 

mereka masih belum paham maka butuh waktu tambahan, disanalah saya 

pakai bahasa Indonesia yang juga banyak 

I  Oohh... kaya gitu ya miss ya 

P 106 Iya, jadi nggak bisa kita bersikukuh bahwa saya harus pakai bahasa Inggris 

nggak bisa. 

I  Ooohh 



P 107 Frustasi semua 

I  Ooh lebih..... 

P 108 Tidak ada win win solution ketika saya bersikukuh bahwa saya harus pakai 

bahasa Inggris 

I  In what way you try to review the material to check the students? 

P 109 Mmm... ya kembali lagi ke situasi juga kalau itu sudah di bilang di... di satu 

dua dan itu sudah understandable kita mengulangi bahasa Inggris aja tapi 

kalau kita mengulang dalam rangka membuat mereka lebih paham dan kita 

masih melihat belum paham, is there anyone want to a ask the questions. 

Mereka tidak mau bertanya hanya karena takut, maka kita harus bahasa 

Indonesia jadi kalo kalo bertanyanya  sudah bahasa Indonesia karena memang 

nggak paham, ya kitanya harus yang mengalah ke bahasa Indonesia. 

I  Hmmmm... 



P 110 Jadi saya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris untuk contoh-contoh 

untuk hal-hal yang sifatnya retorical misalnya di awal atau di tutup, kemudian 

encouraging, itukan lebih ke arah interpersonal.  

I  Iya  

P 111 Bukan transactional, kalo sudah masuk ke wilayah transactional dimana dia 

harus paham dan saya harus yakin bahwa itu sudah tersampaikan maka saya 

pakai bahasa campuran, gitu lihat, diliat gitu. 

I  Liat sikon ini ya 

P 112 Sikonnya 

I  How do you manage the students collaboration to stay on the track during the 

lesson or after lesson? 



P 113 heem 

I  ngomong kesini, miss Ami tu gimana caranya? 

P 114 handle-ing the class atau handle-ing the language? 

I  Languagenya miss 

P 115 Oh languagenya... Ooooh eemm, se....sepengetahuan saya ya, seinget saya, 

kalo mengajar saya tetep sepaking English, speaking English dan I will force 

them to understand what I says 

I  Itu untuk yang maksudnya collaboration gitu ya miss? 



P 116 Collaboration, tapi kalo sampai pada tingkat pemahaman no, pemahaman 

biasanya diawal ya, diawal itu mereka biasanya harus memahami dulu, itu 

bahasa Indonesia kok malahan. Malahan bahasa Indonesia coba coba 

disimpulkan dulu ini misalkan kita bicara soal apa nih, soal descriptive 

misalnya kan, so what is des aa, dimulai dari awal ini jadi structurenya so you 

have to conclude dulu, coba kamu cari tau ini general structurenya apa, yang 

banyak digunakan language featuresnya apa, social functionnya apa, 

purposenya, kamu harus maju untuk kasih kesimpulan, mereka nggak akan 

pake bahasa Inggris 

I  Emm... 

P 117 Karena kan pemahaman awal banget but one thing have to make aa one thing 

have to make the sentences jangan pernah berbahasa Indonesia dulu 

kemudian berbahasa Inggris, itu tidak pernah saya ajarkan so what is in your 

mind just say that, jadi melatih reflek itu dengan cara melarang mereka 

memindahkan bahasa 

I  Ooohh... jadi managenya miss Ami kalo mulai e supaya tetap on the track itu 

pake bahasanya harus seenggaknya pake bahasa Inggris dulu gitu ya miss ya 

P 118 Ya, fully Inggris ketika mereka want to say something, jadi jangan kita anu 

dulu miss kita buat dulu bahasa Indonesianya, no no way, saa pasti tidak mau, 

what do you want to say. Salah nggakpapa nanti dibenerin, tapi jangan pernah 

membiasakan mereka dikonsep dulu, ini lho yang mau saya kasih tahu tu 

begini miss, I want to say that, dia tulis biasanya, tulis bahasa Indonesianya 

untuk kemudian dia paksakan bahasa Inggris dengan saya, pasti itu saya 

salahkan, caranya yang saya tidak setuju, pembiasaan seperti itu akan terbawa 

sampai mereka nanti dikuliah nanti, jadi belum bisa ngomong sebelum 

ngonsep padahal bahasa itu habbit dan reflek.  



I  Iya  

P 119 Jadi yes what do you want to say, walaupun bilang I am is the second 

presenter, we know about thats wrong but no problem, biarkan saja mereka 

salah, I am the second presenter, diulang kesalahannya itu, diulang sudah 

dalam bentuk yang benar and then they try to repeated again. May I has or 

okay gitu, ketika ber bersama-sama ya, jadi ketika harus paham ya bahasa 

ndonesia mbak. Harus 

I  Harus  

P 120 Jangan sampai ada yang terlewat itu ketika mengkonklusikan teori apa, 

runtutnya bagaimana, ini untuk apa, pakainya apa, o ini nonphrase gitu 

misalnya menggunakan nonphrase, ada satu yang pakai bahasa Inggris, 

bagus, tapi akhirnya temen-temennya nggak paham to. 

I  He’em 

P 121 Jadi useless, think about kalimatnya, jangan pernah membuat bahasa 

Indonesia terlebih dahulu, use a respond reflect. 



I  Ooh reflect.... 

P 122 Reflect aja gitu ya. 

I  Terus miss misalnya miss ami ni ngajar ya miss ya, ee... entah ini miss, 

Nawang yang salah denger atau gimana, pernah nggak sih miss misalnya tu 

aaa ngasih aa diotak ini udah mau ngomong apa tapi reflek yang keluar ini 

beda gitu lho misalnya misalnya vocab a gimana a miss, di otak mau ngomong 

misalnya ngomong view, eh tiba-tiba yang keluar malah look kayak gitu gitu 

pernah nggak sih miss? 

P 123 Bisa, bisa terjadi biasa, ada hal-hal yang sifatnya singular prular gitu yah aa 

kemudian pada hal-hal yang sifatnya vocab pilihan sendiri itu bisa saya. Halo 

(siswa lewat dan berbicara dengan guru) Waalaikumsalam ya, jadi apa tadi, 

itu saya rasa sendiri saya salah tapi as starred as it is spoken bisa dibenerin 

I  Oohh... kayak gitu 

P 124 Langsung di langsung kita switching lagi gitu 



I  Ya biar ya maklum ya miss karna nyari vocab yang bener gitu 

P 125 Tapi kita sendiri juga jadi tidak membiasakan kelemahan saya mengajar 

dengan bahasa campur-campur ini adalah saya sendiri jadi tidak fluent tapi 

kalo saya pake bahasa Inggris 90% saja, anak murid saya jadi nggak dapet, 

saya buang-buang waktu 

I  Emm... kayak gitu ya miss 

P 126 Yaa... 

I  Ya emang ya kadang juga kejadian sih 

P 127 Konsekuensi pasti ada 



I  Ya di diotak udah pengen ngomong ini nih 

P 128 He’em 

I  Tetap tiba-tiba yang keluar kadang juga 

P 129 Apa gitu kan... 

I  Heem... tapi selama masih siswa ini mengerti ndak masalah ya 

P 130 Ndak masalah 



I  Jadi ya ini lah aa pemahaman 

P 131 Pemahaman lebih utama, nanti ditingkat yang lebih tinggi, pembiasaan lebih 

utama. Nanti balik ke kelas tiga nanti pemahaman dan pembiasaan kembali 

karena apa, orientasinya nilai, jadi emang semua itu kita lihat kondisi, nggak 

bisa kita bersikukuh untuk me pakai teori a, kalo teori yang dipakai bisa 

banyak sekali satu hal. Ini ini ini, lagi-lagi kita lihat kondisi siswa, tuntutan 

kurikulum iya kan, tuntutan idealisme kita sebagai guru, saya akan sangat 

bersalah kalau saya mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia pada 

pelajaran bahasa ingggris hanya supaya anak-anak saya nilainya bagus, saya 

merasa bersalah pasti saya pulang sedih. 

I  oh gitu... 

P 132 Dan tidak bahagia, itu sudah pasti 

I  heem kayak ngerasa kayak gimana gitu 

P 133 We are not professional, jadi profession and professionalism itu harusnya 

melekat di diri kita ini ya, dan itu e hanya kita yang bisa jawab kalo orang 

boleh ngomong apa aja lah dan juga bebas lah tapi saya punya tuntutan nurani 

saya sendiri, saya tau betul guru bahasa Inggris berarti I have to teach English 

but when I teach I speak English one hundred percent and they dont 

understand means that I have to negotiate from the condition 



I  Heem, oo kaya gitu ya miss... 

P 134 He’em 

I  Makasih ya miss ya infonya, banyak banget lho miss info 

P 135 Banyak sekali info ya ngecap semua ya 

I  Iya, ngecap semua miss ini 

P 136 *Laughing* 



I  Jadi eee tinggal di iniin aja sih sebenernya, makasih ya miss ya Nawang 

dibantu udah maksudnya miss Ami sudah ngerekam sama nawang, ya 

alhamdulillah ya Nawang dikasih, ya dipermudah ya, alhamdulillah 

P 137 Ya... 

I  Makasih banget ya miss 

P 138 Ya... mudah-mudahan ada manfaatnya 

I  Iya miss 

 

 


